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NOTAT 

Energistyrelsen 

KL's høringssvar til forslag til ændring af lov om var-
meforsyning  

Hermed fremsendes KL’s høringssvar til forslag til ændring af lov om varme-

forsyning. 

 

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 

KL bifalder, at der er kommet en politisk aftale og et lovforslag der skal 

fremme udnyttelsen af overskudsvarme ved produktion bl.a. ved at give virk-

somhederne et økonomisk incitament hertil, samtidig med at sikre forbru-

gerne billigst mulig varme.  

 

I mange kommuner ligger der virksomheder der kunne bidrage med over-

skudsvarme til de kommunale forsyninger, men der har manglet incitament 

hertil. Flere kommuner er i gang med at revidere deres varmeplaner og det 

er KL’s håb, at denne lov kan være med til at give et bedre grundlag for at 

udnytte overskudsvarmen og derved også bidrage til en mere klimavenlig 

kommunale varmeplan.   

 

Prisregulering af overskudsvarme 

KL mener, at det er positivt, at der indføres en model for prisregulering af 

overskudsvarme, som skal sikre bedre udnyttelse af overskudsvarme og 

lette den administrative byrde i forbindelse med overskudsvarmeleverancen.  

 

I forhold til det nye VE-prisloft er der dog flere faktorer man skal være op-

mærksom på, så den nye regel ikke får den modsatte effekt. 

 

Det fremgår af lovforslaget, at VE-prisloftet foreslås fastsat årligt af Forsy-

ningstilsynet som et landsdækkende prisloft baseret på de gennemsnitlige 

omkostninger til de billigste, alternative eksisterende varmeproduktionsan-

læg, der bruger vedvarende energi. KL vil gerne påpege, at det er meget 

vigtigt, at det bliver en gennemsnitlig pris, da varmeprisen er variabel af-

hængig af bl.a. årstid og elpriserne på varme der også bliver geografisk dif-

ferentiere fremadrettet mv. Hvis prisloftet sættes for højt, vil det ikke under-

støtte øget anvendelse af overskudsvarme. 

 

Et prisloft vil også gøre det svært for fjernvarmeselskaberne at forhandle pri-

sen ned, da det må formodes at prisen vil lægge sig meget tæt på prisloftet 

fremadrettet.  

 

Bagatelgrænse 

KL mener, at det er positivt at der er indført en bagatelgrænse således, at 

mindre overskudsvarmeleverandører ikke omfattes af prisreguleringen. En 
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bagatelgrænse på 0,25 MW er dog nok for lav. KL foreslår at denne skal 

sættes højere f.eks.1 MW så vi sikre de mindre overskudsvarmekilder udnyt-

tes og ikke strander pga. at udgifterne overstiger fortjenesten.  

 

Energieffektiviseringsordning 

Indførelsen af en energieffektiviseringsordning, der forpligter overskudsvar-

meleverandører at udføre bl.a. energigennemgange og gennemføre energi-

effektiviseringstiltag af processer og anlæg relateret til overskudsvarme, så 

de fritages fra overskudsvarmeafgiften, giver god mening i forhold til de 

større overskudsvarmeleverandører. KL vil gøre opmærksom på, at det kan 

være en uforholdsmæssig stor arbejdsprocedure ift. effekten hos dem der le-

vere mindre end 1MW.  

 

Muligheder for energieffektivisering i forbindelse med overskudsleveran-

cerne bør undersøges og udføres inden der indgås aftale om levering af 

overskudsvarme, idet energieffektiviseringstiltag kan reducere leverancerne 

af overskudsvarme. Dette vil kunne medføre at omkostningerne til etablerin-

gen af en ledning mellem overskudsvarmeleverandøren og fjernvarmesel-

skabet vil overstige fortjenesten.   

 

Med venlig hilsen 

 

Maja Clemmensen 

Specialkonsulent  

Center for Klima og Erhverv 


