
Dato 26. november 2020 

Side 1 af 2 

 

  

Energistyrelsen 

Center for Forsyning 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

ens@ens.dk 

TKWI@ens.dk 

 

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet 

 

 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring den 30. oktober (j.nr- 2020-131-72). vi 

har følgende bemærkninger: 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at det er fornuftigt, at der i Klimaaftalen for energi og industri blev 

afsat midler til udrulning af fjernvarmedistributionsnet i forbindelse med konvertering af olie og 

gasfyr til fjernvarme. Ligesom det bliver muligt at søge om tilskud til opstilling af varmepumper. 

 

Vi er imidlertid i tvivl om, hvor langt de afsatte midler i perioden 2021-2023 rækker, da det er 

forbundet med store omkostninger at udrulle fjernvarme.  

 

Det er efter vores opfattelse vigtigt, at forbrugerne får mulighed for at vælge grøn opvarmning, samt 

at der sikres en god balance mellem de kollektive og individuelle opvarmningsformer. Det bør der 

tages højde for i forbindelse med implementering af de forskellige tilskudspuljer. Vi kan også frygte, 

at varmepumper får en ”føring” i forhold til fjernvarme, da tidshorisonten for etablering af de to 

opvarmningsformer er meget forskelligt. Tillige er det vigtigt for os, at konvertering til de mere 

grønne opvarmningsformer sker på en omkostningseffektiv måde, så forbrugerne ikke får større 

prisstigninger. 

 

Også i lyset af den grønne omstilling kan vi tilslutte os kravet om energieffektiv fjernvarme (jf. 

definitionen i Energieffektiviseringsdirektivet), samt at reglerne herfor er forenelige med EU’s 

statsstøtteregler. 

 

I forhold til det fremsendte udkast til bekendtgørelse havde vi gerne set, at begrebet 

”minimumstilslutning” var udfoldet mere, end tilfældet er. Herunder også mere om hvad der konkret 

skal være til stede i forhold til at få balance i selskabsøkonomien. 

 

Det er forståeligt, at der skal opnås en betinget projektgodkendelse hos kommunen, inden der 

søges om midler, men netop dette samspil mellem de to parter, herunder tidshorisonten, havde vi 

gerne set præciseret nærmere for at undgå, at den kommunale sagsbehandling trækker en 

ansøgning i langdrag. 

 

I § 3, stk. 5 er nævnt en række eksempler på investeringsomkostninger, der kan indgå i de 

støtteberegnede omkostninger. Det er eksempler, der angives. Vi kunne godt tænke os en mere 

udførlig liste. 

 

mailto:ens@ens.dk
mailto:TKWI@ens.dk


Side 2 af 2 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 
Jens Astrup Madsen 

Energichef 

 

Miljø, klima og Bæredygtighed 

 

D +45 3339 4222 

M +45 2724 5722 

E ja@lf.dk 


