Direktiv om energieffektivisering
EU skal inden 2020 være 20 procent mere energieffektiv. På baggrund af det mål, vedtog EU i
2012 et nyt direktiv, der blandt andet forpligter medlemslandene til at lægge en varme- og
køleplan, som medtænker kraftvarme, fjernvarme og –køling. Det skal begrænse det enorme
varmespild på 50 procent i EU.
Direktivet er mage til det arbejde Danmark lavede i 1980’erne, som svar på oliekrisen i 1973.
Fjernvarme blev en central del af varmeplanlægningen, samtidig med at bygninger blev isoleret. I
dag modtager 63 procent af alle danske hustande fjernvarme og energiforbruget er siden 1973
halveret.
Teksten for neden, som vedrører fjernvarme og fjernkøling, er taget fra direktivet, Energy
Efficiency Directive, vedtaget 25 oktober 2012. Den fulde tekst kan læses via dette link.



KAPITEL III



EFFEKTIVITET I ENERGIFORSYNINGEN



Artikel 14



Fremme af effektivitet under opvarmning og køling



1. Senest den 31. december 2015 foretager medlemsstaterne en omfattende
vurdering af potentialet for at anvende højeffektiv kraftvarmeproduktion og effektiv
fjernvarme og fjernkøling, som de meddeler Kommissionen, og som skal indeholde de
oplysninger, der er fastsat i bilag VIII. Hvis de allerede har foretaget en tilsvarende
vurdering, meddeler de Kommissionen denne.



Den omfattende vurdering skal tage fuldt hensyn til analysen af det nationale
potentiale for højeffektiv kraftvarmeproduktion, der udføres i henhold til direktiv
2004/8/EF.



På Kommissionens anmodning ajourføres vurderingen og tilsendes Kommissionen
hvert femte år. Kommissionen fremsætter en sådan anmodning mindst ét år inden
den pågældende frist.



2. Medlemsstaterne vedtager politikker, der tilskynder til, at der på lokalt og regionalt
plan tages behørigt hensyn til potentialet for at anvende systemer til effektiv
opvarmning og køling, navnlig dem, der anvender højeffektiv kraftvarmeproduktion.
Der tages hensyn til potentialet for at udvikle lokale og regionale varmemarkeder.



3. Med henblik på den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, gennemfører
medlemsstaterne en cost-benefit-analyse for deres land, der er baseret på klimatiske
forhold, økonomisk gennemførlighed og teknisk egnethed, i overensstemmelse med
bilag IX, del 1. Cost-benefit-analysen skal kunne lette identifikationen af de mest
ressource- og omkostningseffektive løsninger med henblik på at opfylde varme- og
kølebehovene. Cost-benefit-analysen kan være en del af en miljøvurdering i medfør af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet [25].



4. Identificerer vurderingen, der er omhandlet i stk. 1, og analysen, der er omhandlet
i stk. 3, et potentiale for anvendelse af højeffektiv kraftvarmeproduktion og/eller
effektiv fjernvarme og fjernkøling, hvor fordelene er større end omkostningerne,
træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger for at udvikle en effektiv
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur og/eller åbne for udvikling af højeffektiv
kraftvarmeproduktion og anvendelse af opvarmning og køling fra spildvarme og
vedvarende energikilder i overensstemmelse med stk. 1, 5 og 7.



Identificerer vurderingen, der er omhandlet i stk. 1 og analysen, der er omhandlet i
stk. 3, ikke et potentiale, hvis fordele er større end omkostningerne, herunder de
administrative omkostninger ved at gennemføre den cost-benefit-analyse, der er
omhandlet i stk. 5, kan den pågældende medlemsstat fritage anlæg for kravene i
nævnte stykke.



5. Medlemsstaterne sikrer, at der gennemføres en cost-benefit-analyse i
overensstemmelse med bilag IX, del 2, efter den 5. juni 2014, når:



a) et nyt termisk kraftværk med en samlet indfyret termisk effekt på mere end 20 MW
planlægges opført, for at vurdere omkostningerne og fordelene ved at sikre
anlæggets drift som et højeffektivt kraftvarmeværk



b) et eksisterende termisk kraftværk med en samlet indfyret termisk effekt på mere
end 20 MW får foretaget en omfattende renovering, for at vurdere omkostningerne
og fordelene ved at omstille det til højeffektiv kraftvarmeproduktion



c) et industrianlæg med en samlet indfyret termisk effekt på mere end 20 MW, der
frembringer spildvarme på et nyttigt temperaturniveau, planlægges opført eller får
foretaget en omfattende renovering, for at vurdere omkostningerne og fordelene ved
at udnytte spildvarmen til at tilfredsstille en økonomisk begrundet efterspørgsel,
herunder gennem kraftvarmeproduktion, og ved at koble dette anlæg til et
fjernvarme- og fjernkølenet



d) et nyt fjernvarme- og fjernkølenet planlægges opført, eller et nyt
energiproduktionsanlæg med en samlet indfyret termisk effekt på mere end 20 MW
planlægges opført i et eksisterende fjernvarme- og fjernkølenet, eller et sådant
eksisterende anlæg skal have foretaget en omfattende renovering, for at vurdere
omkostningerne og fordelene ved at udnytte spildvarmen fra nærliggende
industrianlæg.



Installationen af udstyr til opsamling af kuldioxid produceret af et fyringsanlæg med
henblik på at lagre det geologisk som fastsat i direktiv 2009/31/EF anses ikke for at
være renovering i henhold til dette stykkes litra b), c) og d).



Medlemsstaterne kan kræve, at den cost-benefit-analyse, der er omhandlet i litra c)
og d), gennemføres i samarbejde med de virksomheder, der har ansvaret for driften
af fjernvarme- og fjernkølenettet.



6. Medlemsstaterne kan fritage følgende for kravene i stk. 5:



a) de spidsbelastnings- og backupanlæg til elproduktion, der efter planen skal være i
drift mindre end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en
femårsperiode, på baggrund af en verifikationsprocedure fastlagt af medlemsstaterne,
der skal sikre, at dette fritagelseskriterium opfyldes



b) atomkraftværker



c) anlæg, der skal placeres tæt på en geologisk lagringslokalitet med godkendelse i
henhold til direktiv 2009/31/EF.



Medlemsstaterne kan også fastsætte tærskelværdier udtrykt som mængden af
tilgængelig nyttig spildvarme, efterspørgslen efter varme eller afstandene mellem
industrianlæggene og fjernvarmenettene for at fritage individuelle anlæg fra
bestemmelserne i stk. 5, litra c) og d).



Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser vedtaget i medfør af
nærværende stykke senest den 31. december 2013 og derefter om eventuelle senere
ændringer af dem.



7. Medlemsstaterne vedtager bevillingskriterier som omhandlet i artikel 7 i direktiv
2009/72/EF eller tilsvarende tilladelseskriterier for at:



a) tage hensyn til resultatet af den omfattende vurdering, der er omhandlet i stk. 1



b) sikre, at kravene i stk. 5 opfyldes, og



c) tage hensyn til resultatet af cost-benefit-analysen, der er omhandlet i stk. 5.



8. Medlemsstaterne kan fritage individuelle anlæg for i henhold til bevillings- og
tilladelseskriterierne, der er omhandlet i stk. 7, at skulle gennemføre de muligheder,
hvis fordele er større end omkostningerne, hvis det af retlige, ejendomsretlige eller
finansielle grunde er strengt nødvendigt. I disse tilfælde fremsender medlemsstaten
senest tre måneder efter at have truffet sin afgørelse en begrundet meddelelse herom
til Kommissionen.



9. Stk. 5, 6, 7 og 8 i denne artikel finder anvendelse på anlæg, der omfattet af
direktiv 2010/75/EU, uden at det berører kravene i nævnte direktiv.



10. Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen af elektricitet produceret ved højeffektiv
kraftvarmeproduktion kan garanteres ved hjælp af objektive, gennemsigtige og
ikkediskriminerende kriterier, som hver medlemsstat fastsætter på grundlag af de
harmoniserede referenceværdier for effektiviteten, der er nævnt i bilag II, litra f). De
sikrer, at denne oprindelsesgaranti opfylder de krav og mindst indeholder de
oplysninger, der er anført i bilag X. Medlemsstaterne anerkender gensidigt hinandens
oprindelsesgarantier, udelukkende som bevis for de i dette stykke omhandlede
oplysninger. En eventuel afvisning af at anerkende en oprindelsesgaranti som et
sådant bevis — særlig af grunde, der vedrører forebyggelse af svig — skal bygge på
objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Medlemsstaterne
underretter Kommissionen om en sådan afvisning og om dens begrundelse. Hvis en
medlemsstat afviser at anerkende en oprindelsesgaranti, kan Kommissionen træffe
afgørelse om at tvinge den pågældende medlemsstat til at anerkende den, navnlig
under hensyn til objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, som ligger
til grund for anerkendelsen.



Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med nærværende direktivs artikel 23 for at revidere de
harmoniserede referenceværdier for effektiviteten, der på grundlag af direktiv
2004/8/EF er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU [26],
senest den 31. december 2014.



11. Medlemsstaterne sikrer, at det er en forudsætning for eventuel støtte til
kraftvarmeproduktion, at elproduktionen foregår på højeffektive kraftvarmeværker,
og at spildvarmen faktisk udnyttes til at opnå primærenergibesparelser.
Statsstøttereglerne finder anvendelse på offentlig støtte til kraftvarmeproduktion og til
fjernvarmeproduktion og -net, hvor det er relevant.

