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Energistyrelsen 

Att. Renée van Naerssen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

Sendt pr. mail til ens@ens.dk med kopi til rvn@ens.dk  

Høringssvar til forslag til lov om ændring af varmeforsyning og byggeloven  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til ovennævnte, jf. henvendelse fra 

Energistyrelsen af 13. april 2012 (j. nr. 2301/1001-0069): 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer støtter den nyligt indgåede energiaftales overordnede mål om at fremme 

den danske energisektors grønne omstilling.  

 

Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set, at man i energiforliget, og det fremlagte lovforslag, 

havde været mere ambitiøs i forhold til at fremme en mere strategisk energiplanlægning i Danmark. 

En strategisk tilgang kan og bør sikre en helhedstænkning på tværs af sektorer, som minimum på 

tværs af forskellige energianvendelser, herunder også transport. Dette vil være en oplagt motor for 

vækst og beskæftigelse, cementere danske styrkepositioner på området og afgørende bidrage til at 

gøre Danmark til et af de mest ressourceeffektive lande. 

 

Initiativerne i lovforslaget må generelt set formodes at fremme en øget import af biomasse. Import 

af biomasse er ikke problematisk i sig selv, men når der anvendes stigende mængder af biomasse, 

bliver det stadigt vigtigere, at det kan sandsynliggøres, at den anvendte biomasse er produceret 

bæredygtigt.  

 

Dette lovforslag burde derfor ideelt have afventet den i forligskredsen ønskede analyse af de 

nødvendige rammevilkår for en miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcerne.  Da 

biomassen skal udnyttes intelligent, både nu og på lang sigt, er det vigtigt at den kommende 

analyse fokuserer på størst mulig værdiskabelse af biomasseressourcen.  

 

Endelig skal Landbrug & Fødevarer igen opfordre til, at Regeringen på EU-plan arbejder for 

udarbejdelsen af bæredygtighedskriterier for fast biomasse.  

 

Finansieringen af forslaget 

Det fremgår af forslaget, at en omstilling af de centrale kraftværker til biomasse vil koste 330 mio. i 

tabt afgiftsprovenu, der skal finansieres gennem den kommende forsyningssikkerhedsafgift samt 

220 mio. kr. i PSO-provenu. Omstillingen vil på samme tid komme de omfattede varmeforbrugere til 

gavn, således at de private varmeforbrugere efter en omstilling vil modtage billigere varme. 

Lovforslaget medfører derfor en de facto omfordeling af midler fra forbrugere uden for de centrale 

kraftvarmeværkers område til forbrugerne inden for. Der vil samtidigt være en omfordeling af midler 

fra fremstillingserhverv, der skal oppebære en betydelig del af PSO-finansieringen, til private 

varmeforbrugere.  
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Landbrug & Fødevarer vil gerne principielt advare mod denne skæve omfordeling af midler fra 

landområder til byområder samt fra konkurrenceudsatte erhverv til private varmeforbrugere.  

 

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at påstanden i det sammenfattende skema, at lovforslaget 

medfører positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet kun er rigtigt for en meget begrænset 

del af erhvervslivet (energisektoren). Den brede vifte af landbrug, fremstillingsvirksomheder og 

andre erhvervssektorer vil tværtimod opleve stigende omkostninger (PSO) som følge af forslaget.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke bemærkninger til forslagets elementer:  

 

Vedrørende nr. 1, (§ 5, stk. 2.) 

Landbrug & Fødevarer kan støtte lovforslagets initiativ med biomassebaseret varmeproduktion til 

forsyning af udvalgte fjernvarmenet. Initiativet, der følger af Energiaftalen af 22. marts 2012, vil 

medføre en fornuftig løsning på et konkret problem, som mange borgere på landet har været berørt 

af. Der er desuden grund til at tro, at det fremlagte forslag på dette punkt vil kunne afstedkomme en 

øget afsætning af lokalt produceret bioenergi, sådan at det medvirker til at skabe vækst og 

beskæftigelse i landområderne på samme tid som fjernvarmeværkernes negative miljøpåvirkning 

reduceres.  

 

Det er i den forbindelse positivt, at forslaget muliggør, at forsyningen af de udvalgte fjernvarmenet 

sker ved levering af biomassebaseret varme fra et eksisterende anlæg. 

 

Vi er usikre på, om de foreslåede bestemmelser i nr. 3 betyder, at biomassebaserede anlæg med 

periodevis overskudsvarme (f.eks. anlæg til korntørring, som der specifikt nævnes i lovforslagets 

bemærkninger, eller landbrug med eksisterende biomasseanlæg) ikke kan udnyttes på de nævnte 

fjernvarmenet, hvis de har mere end 1 MW produktionskapacitet, uagtet at denne ikke udnyttes 

fuldt ud til fjernvarme. I så fald skaber reglerne en uhensigtsmæssig barriere, der vil modvirke en 

energi- og omkostningseffektiv udnyttelse af det eksisterende energisystem.  

 

Det kunne overvejes, om der kunne laves en grænse, der tog højde eksisterende anlægs lokale 

forbrug, således at kun den ekstra afsætning til nettet beregnes som kapacitet. Dette vil også være 

relevant, hvor flere biomassebaserede varmeproduktionsanlæg kobles sammen, men hvor der i det 

forelagte stilles krav om en samlet kapacitet under 1 MW.  

 

Vedrørende nr. 2, (§ 20, stk. 1). 

Landbrug & Fødevarer finder, at lovforslaget løser en konkret udfordring på biogasområdet i forhold 

til varmeforsyningslovens prisbestemmelsers anvendelsesområde, idet biogasanlæg, der 

udelukkende leverer til andre formål end bygningers opvarmning eller forsyning ved varmt vand, 

med forslaget vil have mulighed for at opnå en normal forrentning af investeringen. Tidligere har der 

været et reguleringsmæssigt hul mellem varmeforsyningsloven, jf. Energitilsynets afgørelse af 23. 

juni 2010, og Bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning.  

 

Præciseringen af anvendelsesområdet fremmer derfor muligheden for nye forretningsmodeller i 

biogasbranchen samt afsætning a biogas til nye anvendelser, hvilket er i tråd med ønsker fra både 

erhvervet samt et bredt flertal i Folketinget, jf. energiaftalen af 22. marts 2012. Landbrug & 

Fødevarer vil i forlængelse heraf opfordre til, at de administrative vanskeligheder begrænses for 

biogasanlæg, der afsætter både biogas omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 samt anden 

biogas til nye anvendelser. Dette vil fremme effektiv udnyttelse af f.eks. sommergas og derfor være 

positivt ift. såvel samfundsøkonomi som den samlede effektivitet i energisystemet.  
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Forslagets generelle begrænsning af varmeforsyningslovens anvendelse betyder, at der fremover 

ikke længere vil eksistere en omkostningsbestemt maksimalpris for procesvarme. Dette giver 

ringere vilkår for en række kunder, der i dag aftager procesvarme fra kraftvarmeværker og på 

denne måde medvirker til at nyttiggøre tilgængelig overskudsvarme fra elproduktionen. Lovforslaget 

vil have potentielt store økonomiske konsekvenser for f.eks. de fjernvarmebaserede gartnerier, der 

netop aftager varme til procesformål. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at der findes en løsning med beskyttelse af, alternativt 

en overgangsordning for, aftageforhold eksisterende ved lovens ikrafttrædelsesdato.  

 

Landbrug & Fødevarer vil endvidere opfordre til særlig opmærksomhed på konsekvenserne af de 

nye regler i forbindelse med de centrale kraftvarmeanlæg, jf. lovforslagets forslag til ny § 20, stk. 

15-17. Det frygtes, at aftagere af procesvarme, for hvem der ikke længere eksisterer en 

maksimalpris, vil kunne forfordeles til fordel for store kollektive varmeforsyningsanlæg, der nu har 

mulighed for at aftale en lavere pris end den omkostningsbestemte.  

 

Vedrørende nr. 3, (§ 20, stk. 15-17). 

Landbrug & Fødevarer kan støtte lovforslaget, der vil betyde mere biomasse på de centrale 

kraftvarmeværker. Vi er dog usikre på konsekvenserne af flere af forslagets elementer som med 

fordel kunne tydeliggøres yderligere.  

 

Det fremgår af bemærkninger om administrative konsekvenser, at ændring af 

varmeforsyningsloven for de centrale kraftvarmeværker vil kunne blive aktuel på højst 16 anlæg. På 

samme måde som lovens bemærkninger specificerer 35 navngivne fjernvarmenet, ville det være 

interessant, hvis de 16 potentielt berørte centrale kraftvarmeanlæg blev beskrevet tydeligt.  

 

Vi er usikre på fortolkningen af bemærkningernes ordlyd om kombi-anlæg. Landbrug & Fødevarer 

antager, at lovforslaget betyder, at muligheden for at aftale en anden pris end den 

omkostningsbestemte også vil være mulig for anlæg, hvor der sker samfyring af fossile brændsler 

(kul) og biomasse (halm) som f.eks. på Studstrupsværket. Vi antager samtidigt, at tidligere 

regulatoriske udfordringer fsva. fordeling af afgiftsbetalingen til fossile brændsler henholdsvis 

biomasse, er blevet løst. Såfremt dette ikke er tilfældet, anbefales Energistyrelsen at være 

opmærksom på denne problematik.  

 

Vedrørende nr. 8, (§ 23 m, stk. 2, 2. pkt). 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger fsva. ændringerne for reglerne for aktiviteter 

vedrørende indvinding af geotermisk energi.  

 

Vedrørende nr.9, (§ 23 m, stk. 8). 

Landbrug & Fødevarer har i forbindelse med høring af Miljøministerens lovforslag L 149, der er 

refereret i lovforslaget, bemærket om ændringen af kravet om selskabsmæssig adskillelse: 

”Landbrug & Fødevarer kan støtte op om ændringen og værdsætter de administrative samt 

økonomiske lettelser disse medfører. Det forventes at disse lettelser vil afspejles i taksterne og give 

nedslag i prisloftet”. 

 

Samme bemærkning vurderes gældende i dette tilfælde.  

 

Vedrørende § 3, nr 3. (Byggeloven § 6, stk. 1, litra j). 

Landbrug & Fødevarer kan støtte muligheden for at vedtage regler om forbud mod installation af 

olie- og naturgasfyr i nye samt, på sigt, eksisterende bygninger, såfremt at der sikres det behørige 
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hensyn til borgere i bygninger, hvor der ikke er egnede alternativer til olie- og gasfyr. Det er i den 

forbindelse vigtigt, at dispensationsmulighederne kan anvendes uden større administrative 

vanskeligheder.  

 

Det støttes, at det fortsat vil være tilladt at installere oliefyr, der udelukkende anvender vedvarende 

energi, herunder oliefyr, der anvender biobrændsler.  

 

 

 

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 

Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder det nødvendigt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Mikkel Stein Knudsen 

Erhvervspolitisk konsulent 

 

Axelborg 

 

D 33394657 

M 30831063 

 


