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Energistyrelsen 

Att: Susanne Bo Christensen 

subch@kefm.dk  

Høringssvar vedr. SPU-høring om udkast til revision af statsstøt-

teretningslinjerne for klima, energi og miljø 

 

KL har den 7. juni 2021 modtaget udkast til revision af statsstøtteret-

ningslinjerne for klima, energi og miljø i SPU-høring. KL takker for mulig-

heden for at afgive bemærkninger i denne forbindelse.  

 

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af 

høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den 

efterfølgende politiske behandling af høringssvaret. 

 

Generelle bemærkninger 

Det er KL’s opfattelse, at der med revisionen lægges op til en udvidet og 

mere fleksibel adgang til – med Kommissionens godkendelse – at yde 

støtte til fjernvarme (”energy efficient district heating systems”) herunder 

fjernvarme i form af affaldsvarme (”district heating systems using waste”) 

samt fjernkøling (”district cooling”) med henvisning  til de positive klimabi-

drag som følge af øget energieffektivisering/udnyttelse samt en bedre 

samlet bæredygtighed. 

 

I forlængelse af afsnittet om kommunernes finansieringsmuligheder i af-

tale om kommunernes økonomi for 2022, som KL og regeringen indgik 

den 8. juni 2021, finder KL, at de reviderede statsstøtteretningslinjer, som 

Kommissionen har sendt i høring, vil være et meget vigtigt instrument , 

hvis Danmark skal kunne virkeliggøre de ambitioner om en grøn fjern-

varme, der ligger i Klimaaftalen fra juni 2020.  

  

KL opfordrer derfor til, at der fra dansk side afgives et høringssvar, som 

støtter fuldt ud op om forslaget, herunder den udvidede og mere fleksible 

adgang til at yde støtte til fjernvarme, som Kommissionen lægger op til. 

KL ser heri en mulighed for at fremtidssikre den omkostningseffektive fi-

nansiering via KommuneKredit, som KL anser for at være en forudsæt-

ning for gennemførelsen af de betydelige investeringer i den grønne om-

stilling af fjernvarmen (og fjernkølingen) – herunder gennem brug af ved-

varende energikilder – som er nødvendige i de kommende år.  

  

KL skal i denne forbindelse påpege, at der I det danske høringssvar med 

fordel kan henvises til vigtigheden af stabile, langfristede og omkost-

ningseffektive finansieringsmuligheder via KommuneKredit, der udgør et 

særligt kreditinstitut (”a special credit institution”)  samt til, at en generel 

støtteordning for denne type finansiering kan understøtte, at de nødven-

dige grønne investeringer foretages i alle dele af landet. Kommissionen 
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henviser således til “two main building blocks of the revision”, hvoraf den 

ene er “a flexibilisation of compatibility rules with a simplified assessment 

of cross-cutting measures and generally no individual notifications for 

large green projects within approved schemes”.   

 

Revisionsforslaget vil, efter KL’s opfattelse, kunne levere en central afkla-

ring af finansieringsspørgsmålet i forhold til den grønne omstilling af fjer-

varmesektoren (herunder også affaldsvarme og fjernkøling) og KL skal 

derfor opfordre til, at man fra dansk side fuldt ud bakker op om Kommis-

sionens foreslåede revision.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hjalte Nordman Bie 

Specialkonsulent og teamleder, Center for Klima og Erhverv, KL 

 


