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NOTAT

 

KL's høringssvar vedr. ændring af lov om 
varmeforsyning og lov om planlægning 

KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til 
ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. 
 
KL tager forbehold for den politiske behandling af høringssvaret, som kan 
føre til yderligere bemærkninger. 
 
Generelle bemærkninger 
Overordnet støtter KL op om ændringsforslaget i lov om varmeforsyning og 
lov om planlægning. Det er dog vigtigt, at de borgere, der foresætter med 
naturgas som opvarmningsform, ikke skal betale uforholdsmæssige høje 
priser. 
 
Derudover er det vigtigt, at kommunerne ikke pålægges tunge administrative 
forpligtigelser med at ændre alle lokalplaner, projektforslag mv., men kan 
nøjes med at tilrette dem i takt med, at de udgår. 
 
Ophævelse af tilslutningspligt til naturgas 
KL støtter den forslåede ændring af varmeforsyningsloven og planloven, der 
har til formål at ophæve eksisterende tilslutnings- og forblivelsespligt til 
naturgas. 
 
Det er vigtigt, at borgerne har frit valg i forhold til at vælge en grøn 
opvarmningsform, hvilket vil være med til at understøtte kommunernes 
klimamål i DK2020. 
 
Kommunerne har gennem de sidste par år afholdt mange kampagner med 
Energistyrelsen for at få borgerne til at vælge grønne opvarmningsformer, 
der også var økonomisk fordelagtige for borgeren.  
 
Planloven  
Muligheden for i en lokalplan at fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt 
til kollektive varmeforsyningsanlæg blev ophævet ved ændringsloven fra 
2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019. 
 
KL anser det ikke for problematisk at følge op med den foreslåede 
bestemmelse i planlovens § 15, stk. 13, om at bestemmelser i lokalplaner, 
der medfører tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg til 
fremføring af naturgas, vil være uden virkning. 
 
Borgerne 
Energistyrelsen skriver, at ophævelsen af tilslutningspligten til naturgas ikke 
har nogen økonomiske konsekvenser, da gasdistributionsselskabet, Evida, 
ikke i dag opkræver det berettigede faste bidrag, hvis en gasforbruger 
underlagt tilslutningspligt fravælger naturgas. 
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KL er ikke enig i denne betragtning, hvad angår de borgere, der vælger 
fremadrettet at opvarme med naturgas. 
 
Det må formodes, at jo flere borgere, der vælger en grøn opvarmningsform 
og vælger naturgas fra, desto færre borgere er der tilbage til at betale for 
den kollektive løsning. Det kan betyde, at nogle borgere kommer til at stå 
tilbage med en uforholdsmæssig dyr opvarmningsform og samtidig ikke har 
råd til at udskifte gas/oliefyret, da en udskiftning slet ikke står mål med 
prisen på huset eller med den indkomst, borgeren har. 
 
KL mener, at hvis det overstående scenarie skulle ske, bør der laves en 
løsning for de mest udsatte, der bør kunne få et større tilskud til at få ændret 
deres varmeforsyning end der foreligger i dag i de fire tilskudspuljer, 
regeringen har, hvor alle uanset lønindkomst kan få det samme tilskud. En 
ordning, der minder om den nye varmepakke, hvor der bliver afsat 100 mio. 
kr. til at hjælpe de socialt udsatte med at dække omkostninger i forbindelse 
med stigende varmepriser. Her med fokus på en ny forsyningskilde. 
 
Kommunernes forpligtigelse til at revidere varmeplaner og lokalplaner 
Konsekvensen af lovforslaget er, at krav om forsyningspligt i de kommunale 
lokalplaner, projektforslag og servitutter vil være uden virkning efter lovens 
ikrafttræden. 
 
KL er positive over, at dette ikke medfører, at kommunerne skal ind og 
revidere samtlige lokalplaner mv., men at de kan udgå i takt med, at der i 
anden sammenhæng vedtages nye lokalplaner og projektforslag samt en 
ejendoms tingbog opdateres. 
 
Der kan være nogle kommuner, der kan have indskrevet noget i deres 
varmeplan og her er det vigtigt, at kravene om tilslutningspligt fra naturgas 
ligeledes kan udgå i takt med, at de bliver revideret 
 
96 kommuner er i forbindelse med DK2020 i gang med at genbesøge deres 
energi- og varmeplaner, samt lokalplaner mv. KL forventer, at revisionen vil 
ske over de næste par år. 
 
Sammenspil med de andre energiaktører og Energinet  
I forbindelse med at flere borgere vil skifte over til fjernvarme og 
varmepumper, så er det vigtigt, at kommunerne og Energinetselskaberne får 
et endnu tættere arbejde. Kommunerne skal vide at elnettet kan holde til de 
varmeplaner som kommunerne skal vedtage. Kommunerne burde blive 
officielle høringspartnere i forhold til de netudviklingsplaner som 
netselskaberne skal lave fra 2023 og frem.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maja Clemmensen 
Specialkonsulent i Center for Klima og Erhverv 
KL 
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