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Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
København

Høringssvaret sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til tkld@ens.dk

Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning mm.
Generelle bemærkninger
Landbrug & Fødevarer er glade for, at der med den seneste politiske aftale nu forventes at komme
endelig klarhed over den fremtidige regulering for udnyttelse af overskudsvarme. Den store
usikkerhed om udformning af certificering og prisregulering, har været en udfordring for nye
overskudsvarmeprojekter, og vi håber derfor, at der hurtigst kommer klarhed over de sidste
kravspecifikationer til den forslåede energieffektiviseringsordning, så formålet om en øget
udnyttelse overskudsvarme kan realiseres i praksis til gavn for grøn omstilling, erhvervsliv og
varmekunder. I den henseende er det også Landbrug & Fødevarers klare holdning, at en
afgiftsfritagelse på baggrund af en energieffektiviseringsordning bør gælde for intern udnyttelse af
overskudsvarmen, da det vil have et væsentligt potentiale ift. at fremme udnyttelsen af
overskudsvarme og ifm. grønne omstillingsprojekter i erhvervet.
Prisregulering
Landbrug & Fødevarer er grundlæggende tilfredse med forslaget om at indføre en prisregulering
der er administrativ simpel for leverandøren af overskudsvarme med et prisloft baseret på de
gennemsnitlige omkostninger til det billigste, eksisterende, alternative varmeproduktionsanlæg,
som anvender vedvarende energi. Vi håber prisloftet også kommer til at være let administrerbar for
fjernvarmeselskaberne, så interessen for at indgå aftaler med virksomheder der leverer
overskudsvarme øges.
Energieffektiviseringsordning
Landbrug & Fødevarer er først og fremmest tilfredse med, at energieffektiviseringsordningen er
afgrænset til at omfatte de overskudsvarmeproducerende processer i virksomhederne. Øget
udnyttelse af overskudsvarme forudsætter en simpel, omkostningseffektiv ordning, hvilket Landbrug
& Fødevarer håber afspejlet i den kommende bekendtgørelse hvori kravspecifikationerne for
ordningen fastsættes.
Landbrug & Fødevarer ser gerne at energieffektiviseringsordningen ikke gøres unødig
bureaukratisk i sine krav for energigennemgange og til gennemførelse af energieffektiviseringer.
Virksomheder der leverer overskudsvarme er i forvejen underlagt strenge miljø- og energimæssige
krav, herunder lovpligtige energisyn hvert fjerde år, og det vil derfor være oplagt at koble
energieffektiviseringsordningen med øvrig regulering.
Det er i den forbindelse væsentligt at der ikke stilles unødvendigt strenge certificeringskrav for
mindre projekter, hvor de administrative omkostninger til at gennemføre årlige energigennemgange,
kan vise sig disproportionale med forretningen i et overskudsvarmeprojekt.
Der bør ligeledes findes en passende kadence for energigennemgangene, da krav til årlige
gennemgange virker uforholdsmæssigt ift. udviklingen i virksomhedernes energisystem. Jf.
ovenstående kunne det sammentænkes med virksomhedernes kadence for lovpligtigt energisyn.
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Endelig vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at certificerede energiledelsessystemer godtages
som dokumentation for virksomhedernes energieffektivitet.
Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og vil gerne forbeholde os
retten til at vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov herfor.
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