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Høring over udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen
Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring den 17. maj 2021 (j. nr. 2021-7179). Vi
har følgende kommentarer:
På side 8 omtales skift af brændsel på et produktionsanlæg. Det skal godkendes af kommunen. Vi
skal i den forbindelse opfordre til, at det specifikt nævnes, at der ved godkendelse af nye
produktionsanlæg er mulighed for, at kommunen kan godkende flere brændsler til samme anlæg.
I forhold til vedligeholdelses- og reparationsarbejde, som omtales på side 9, er vi tilfredse med, at
der er lavet en række præciseringer, blandt andet i forhold til projektgodkendelse ved netop disse
arbejder.
I afsnit 3.4.1 på side 22 finder vi teksten uklar med hensyn til, hvem der reelt kan tilsluttes en
transmissionsledning, der ligger uden for det planlagte fjernvarmeområde. Dette bør præciseres.
På side 24, 34, 41 og 42 omtales 1.500 kr.-reglen for nye biomasseanlæg. Landbrug & Fødevarer
mener, at reglen nu er overflødig og bør fjernes allerede fra i år.
Sænkningen af elvarmeafgiften har betydet, at kollektive varmepumper i næsten alle tilfælde vil
være et førstevalg til grundlastproduktion blandt fjernvarmeselskaberne, da de er
selskabsøkonomisk mest rentable. Derfor vil en ophævelse af 1.500 kr.-reglen ikke betyde en
væsentlig stigning i antallet af biomasseanlæg.
Samtidig er en større og større andel af biomassen nu underlagt regler om bæredygtighed, hvilket
er med til at sikre valg af den rette biomasse i forhold til en grøn omstilling.
På side 38 ff. omtales høringsprocedurer. Landbrug & Fødevarer finder det relevant, at
repræsentanter fra forbrugerne og berørte virksomheder inddrages i en høring ved de angivne
procedurer, herunder høring af berørte virksomheder i forbindelse med udnyttelse af
overskudsvarme. Vi stiller os dog uforstående over for, at Varmepumpeindustrien og Tekniq
konkret nævnes som de eneste to organisationer. Det virker ulogisk, også set i lyset af
varmepumpeinteresser. Vi foreslår derfor, at ingen organisationer specifikt nævnes.
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Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde sig muligheden for at vende tilbage med yderligere
kommentarer, hvis vi finder anledning til dette.
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