NOTAT

Informationsmail om energiforsyningssituationen nr. 2
Den gældende energiforsyningssituation sætter fokus på udfasning af olie
og gas fra opvarmning både for de private bygningsejere og for de kommunale ejendomme. Nedenfor nyt på begge områder med relevans for kommunerne.
Klar besked til borgerne om mulighed for at få fjernvarme - brevskabeloner i høring nu
KL og regeringen indgik den 29. juni 2022 en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning. Med aftalen forpligtes kommunerne bl.a. til at gennemføre en planlægningsindsats i 2022 for omlægning til
grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede, samt at give bygningsejerne klar besked om deres fremtidige varmeforsyningsmuligheder inden
årets udgang. Af aftalen fremgår, at staten i samarbejde med KL skal udarbejde en standardskabelon for de breve, kommunerne skal sende ud til bygningsejerne.
./.

Energistyrelsen har i dag, 15. september, sendt brevskabelonerne samt et
tilhørende notat om overholdelse af markedsføringsloven i kort høring hos
bl.a. KL, med høringsfrist den 22. september 2022.
Kommunerne er ikke høringspart, men høringsmaterialet er vedlagt her, så
alle kommuner er orienteret om det, ikke mindst hvis nogle kommuner er lige
på trapperne med at skrive ud til borgere med gas- eller oliefyr og ønsker at
tage bestik af brevskabelonerne.
Brevskabelonerne er ikke obligatoriske at bruge for kommunerne, men til inspiration. De anførte tekstforslag kan omformuleres af den enkelte kommune, dog bør der være opmærksomhed på at overholde markedsføringsloven, jf. notat herom i høringsmaterialet.
Skulle nogle kommuner have væsentlige bemærkninger til høringsmaterialet, som KL bør tage højde for i vores høringssvar, kan der sendes bemærkninger snarest og senest 20. september til Jesper Albér Madvig på
jema@kl.dk .
Det er forventningen, at brevskabelonerne efter høringen vil være klar til
brug ca. den 1. oktober 2022.
Det kan være en praktisk fordel for kommunerne at sende breve ud til borgerne via det digitale værktøj ”Boliganalysen”.
KL vil orientere løbende om dette samt øvrige uddybende forhold vedrørende opfølgningen på den politiske aftale direkte til de kommunale medarbejdere og chefer, som er tilmeldt mailliste på KL’s temahjemmeside om aftalen her. Der er plads til flere på maillisten.
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Cirkulære om ny mulighed for samfundsøkonomiske beregninger på
samlet varmeplan – i høring
Energistyrelsen har ligeledes udarbejdet en cirkulæreskrivelse, der som noget nyt giver kommunerne hjemmel til at undtage konkrete projektforslag om
fjernvarme fra projektbekendtgørelsens samfundsøkonomikrav, hvis den
samlede varmeplan er vurderet til at være samfundsøkonomisk fordelagtig,
har været sendt i høring og er godkendt af kommunalbestyrelsen.
Energistyrelsen har sendt cirkulæreskrivelsen i høring hos alle kommuner.
Høringsmaterialet kan tilgås via Høringsportalen. Der er høringsfrist den 28.
september 2022. Kommunerne kan afgive eget høringssvar og/eller sende
bemærkninger til høringsmaterialet til KL senest den 23. september på
jema@kl.dk .

Sidste chance for tilskud til energiforbedringer i kommunale bygninger
Den statslige pulje med tilskud til at spare energi i kommuners og regioners
egne bygninger kan nu søges for sidste gang, hvorefter puljen lukker.
Der kan søges midler til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter, herunder til konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.
Tilskuddet dækker op til 30 % af projektets realiserede omkostninger, inden
for en øvre tilskudsramme per kommune på 4 mio. kr. for energiforbedringsprojekter og 1 mio. kr. for digitaliseringsprojekter
Puljen åbner for ansøgninger den 26. september 2022 og lukker igen den 7.
oktober 2022 kl. 12.00.
Læs mere om tilskudspuljen og tilgå ansøgningsportalen via Sparenergi.dk.
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