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Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelser af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring den 2. oktober 2020, j.nr. 2020-10897 og 

har følgende kommentarer til udkastet. 

 

Generelle kommentarer: 

Vi har noteret os aftalen af 22. juni 2020, herunder i forhold til den fremtidige regulering af 

fjernvarmen. Vi er enig i, at fjernvarmen fortsat skal have en central placering i den danske 

energipolitik og i den grønne omstilling. Vi bakker i den forbindelse også op om behovet for øget 

sektorkobling. Endeligt kan vi fuldt ud tilslutte os formuleringen fra aftalen om, ”det er vigtigt, at 

fjernvarmesektoren er underlagt rammevilkår, der understøtter, at husholdninger og virksomheder 

har adgang til grøn fjernvarme til forbrugervenlige priser. 

 

Overordnet er vi enige i behovet for at lempe på produktionsbindingerne, herunder en ophævelse af 

brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet og de foreslåede forslag til modernisering af 

aftagerpligten til fjernvarme. Med hensyn til tilslutnings- og forblivelsespligt til naturgasnettet (under 

afskaffelse af forbrugerbindingerne til naturgasnettet) ser vi frem til en konkretisering af reglerne for 

dette i det lovforslag, der vil blive fremlagt, og som vi forventer, vi får i høring. 

 

I forhold til justering af samfundsøkonomikravet, så kan vi bakke op om de foreslåede justeringer. 

Især finder vi det vigtigt, at den samfundsøkonomiske analyse og beregninger bag skal inddrage 

konsekvenserne for hele det sammenhængende net, som anlægget skal være en del af eller levere 

til. 

 

Konkrete bemærkninger 

Som noteret ovenfor bakker vi op om sikring af forbrugervenlige priser. Derfor undrer det os, at der 

fastholdes et krav, som ikke giver mulighed for billigst mulig varme til forbrugeren. Det er §21 stk.4., 

der fortsat fjerner muligheden for billigst mulig varmelevering. Vi ser derfor gerne kravet om 

besparelse på 1.500 kr. fjernet (stk. 4). Det giver derfor – efter vores bedste vurdering - ikke 

længere megen mening, når der per 1. januar 2021 forventes bæredygtighedskrav til stort set alt 

biomasse til energi. Samtidig giver anvendelsen af biomasse som halm og træflis lokale 

arbejdspladser, da lokale værker ofte anvender lokalproduceret biomasse. 

 

Udløbsdatoen i stk. 4 om at stk. 5 1. punkt, kun gælder frem til 1. januar 2022, er vanskeligt at 

forstå. Det giver ellers mulighed for etablering af billigst mulig varmeforsyning med varmeanlæg, 

som ikke benytter biomasse året rundt, men i kombination med andre typer som f.eks. 

varmepumper. Et biomasseanlæg (f.eks. halm) til spidslast, kan enkelt og billigt sikre 

forsyningssikkerhed til forbrugerne.   
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Afslutningsvis har vi noteret os formuleringen om, at kommunalbestyrelsen skal høre alle berørte 

parter forud for godkendelse af et projektforslag. Det bakker vi op om, hvis begrebet ”berørte 

parter” skal forstås bredt. En præcisering af dette vil være gavnligt. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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