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NOTAT

Til Energistyrelsen

KL's høringssvar til bekendtgørelse om tilskud i 
eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 
journalnummer: 2020-14871

Kommunerne arbejder målrettet på at fremme den grønne omstilling, 
herunder CO2-neutral varme både gennem aktivt ejerstrategier af 
kommunale fjernvarmeforsyninger. KL er derfor positive over at 
tilskudsordningen til investering i eldrevne varmepumper til produktion af 
fjernvarme endelig er etableret, da dette vil være med til fremme processen 
med CO2-neutral varme og på sigt ligeledes bidrage til en lavere 
varmeregning til borgerne. 

Anvendelsesområde
De fire grundbeløbsinitiativer der blev introduceret med energiaftalen i 2018, 
var alle fokuseret på at hjælpe de decentrale naturgasfyrede 
kraftvarmeværker der stod til rådighed i elproduktionen, men som ikke 
længere kunne modtage grundbeløbsstøtte (grundbeløbsværker).

Tilskud til investering i eldrevne varmepumper er et af de fire initiativer, men 
ifølge høringsbrevet og udkast til bekendtgørelse fokuseres midlerne ikke 
længere kun på grundbeløbsforsyninger, men derimod på alle 
fjernvarmevirksomheder.

Desuagtet at ordningen ikke længere er forbeholdt grundbeløbsværker, er 
det vigtigt at midlerne bliver prioriteret korrekt og givet til de 
fjernvarmevirksomheder der har størst brug for midlerne. Derfor bør 
prioriteringerne oplistet under §9 udvides til ligeledes at lægge vægt på 
fjernvarmevirksomhedernes mulighed for at nedsætte de eksisterende 
varmepriser. 

Puljemidler
I forbindelse med energiaftalen d. 29. juni 2018, blev der samlet set afsat 
540 mio. kr. til de fire initiativer. Der blev i afsat 111,4 mio. kr. i 2020-2021 
som etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og 
solvarmeanlæg. 

Ordningen skulle træde i kraft i 2020, men er af ukendte årsager blevet 
udskudt og det forventes at ordningen derfor først kan træde i kraft i andet 
kvartal af 2021. Denne udskydelse bør ikke få konsekvenser for det 
oprindelige afsatte beløb til denne ordning. Midlerne afsat hertil i 2020 bør 
derfor overføres til 2021.

Derudover fremgår ligeledes af den nye klimaaftale for energi og industri, at 
der er afsat midler til eldrevne varmepumper. Er det hensigten at de midler 
ligeledes skal indgå i denne pulje? Det vil være helt urimeligt ikke at overføre 
midler afsat i 2020 til 2021.
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Udover størrelsen af midler, så var etableringsstøtte tiltænkt til både 
eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg. Hvad er 
grundlaget for at dette er blevet indskrænket til kun at omhandle eldrevne 
varmepumper?

Definitioner
Under § 2 i bekendtgørelsen bør der fremgå en klarer definition af hvad der i 
denne bekendtgørelse betragtes som ”vedvarende energi” og ”oprindelig 
planlagt” jf. § 3 stk. 4.

Uoverensstemmelse mellem høringsbrev og bekendtgørelsen 
Der er uoverensstemmelse mellem høringsbrevet og bekendtgørelsen, hvad 
angår kravet om 50%. 

Høringsbrevet angiver at mindst halvdelen af varmeselskabets fossile 
produktion skal erstattes af en varmepumpe. Bekendtgørelsen derimod 
angiver at mindst halvdelen af varmepumpens varmeproduktion skal erstatte 
fossil varmeproduktion.

Det er langt fra alle store fjernvarmevirksomheder der ved etablering af en 
eldreven varmepumpe vil kunne halvere varmeselskabets fossile produktion. 
KL går derfor ud fra at det er ordlyden i udkast til bekendtgørelse der er 
gældende.

Med venlig hilsen

Maja Clemmensen
Specialkonsulent
Center for Klima og Erhverv
KL
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