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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne 

varmepumper til produktion af fjernvarme.  

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme uden for 

kvotesektoren i høring.  

 

Tilskudsordningen er en del af udmøntningen af den grønne klimapulje af 14. juni 

2017 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale 

Venstre og Socialistisk Folkeparti. Den grønne klimapulje udspringer af 

forligsparternes aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016. 

 

Af hensyn at få pengene ud og arbejde hurtigst muligt, sendes bekendtgørelserne i 

høring med forbehold for Finansudvalgets endelige godkendelse af aktstykke om 

udmøntningen. 

 

Nedenfor redegøres for de væsentligste forhold i udkastet til bekendtgørelse.  

 

Baggrund og indhold 

Bekendtgørelsen fastsætter regler for en tilskudsordning, der skal støtte 

udbredelsen af kollektive, eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme uden 

for kvotesektoren. Puljen er afgrænset til varmeproduktion uden for kvotesektoren 

jf. formålet med den grønne klimapulje, som er at bidrage til CO2-reduktioner uden 

for kvotesystemet. 

 

Det er prioriteret, at reglerne er simple og let anvendelige for at lette 

ansøgningsprocessen samtidig med, at formålene med ordningen tilgodeses. 

Reglerne bygger derfor på en simpel dimensioneringsregel for varmepumpernes 

størrelse i forhold til den varmeproduktion, der fortrænges, og på den antagelse, at 

de enkelte projekter i øvrigt optimeres selskabsøkonomisk, hvilket giver de størst 

mulige økonomiske gevinster for ansøgerne. Endelig prioriteres projekterne 

hovedsageligt på baggrund af den ansøgte støtteintensitet. 

 

Regler 

Der ydes tilskud op til 15 pct. af etableringsomkostningerne til eldrevne 

varmepumper til fjernvarmeproduktion, som erstatter eksisterende 
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fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler, der ikke er omfattet af CO2-

kvotesystemet.   

 

Der kan alene ydes støtte til den andel af omkostningerne, der er forbundet med 

fortrængning af eksisterende fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler på 

anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet.  

 

For at sikre dette, er der fastsat en øvre grænse for hvor stor varmekapacitet, der 

kan støttes i forhold til den eksisterende årlige varmeproduktion på anlæg uden for 

kvotesektoren. Den øvre grænse (opgjort i MWvarme) svarer til 0,15 promille af den 

totale graddagekorrigerede årlige varmeproduktion (opgjort i MWhvarme) fra de 

anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet, hvorfra det kan sandsynliggøres, 

at varmepumpen fortrænger fjernvarmeproduktion. Såfremt det er fordelagtigt at 

etablere større varmepumper, som også kan fortrænge varmeproduktion fra 

kvotebelagte anlæg i samme net, justeres de støtteberettigede omkostninger, så 

der kun ydes støtte til den del af anlægget, der fortrænger ikke-kvotebelagt 

varmeproduktion. Denne regel sikrer dog, at ubrugt produktionskapacitet – for 

eksempel i sommermånederne – godt kan anvendes, selvom den fortrænger 

kvotebelagt produktion. 

 

Ansøgning og prioritering 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2017, og der planlægges 

med to ansøgningsrunder:  

• 1. runde: 1. september 2017 til 1. november 2017.  

• 2. runde: 1. marts 2018 til 1. maj 2018.  

 

Vejledning, ansøgningsskema, krav til projektbeskrivelse mv. gøres tilgængelig på 

Energistyrelsens hjemmeside inden første ansøgningsrunde. 

 

Ansøgningerne vurderes hovedsageligt på den ansøgte støtteintensitet således, at 

projekter, der ansøger om 12 pct. i støtte prioriteres højere end projekter, der søger 

om 15 pct. Endvidere lægges der vægt på projektets modenhed (projekter med 

hurtig gennemførselstid vægtes højest), og den ansøgte støttesum opgjort i 

kroner/MWvarme (laveste støttesum vægtes højest). 

 

Statsstøtte 

Udkastet til bekendtgørelse håndteres statsstøtteretligt gennem 

gruppefritagelsesforordningens
1
 art. 41 om investeringsstøtte til vedvarende energi, 

hvorefter der kan ydes investeringstilskud til de omkostninger, der er nødvendige 

for at fremme udnyttelse af vedvarende energi med op til 30-65 pct. af de 

støtteberettigede omkostninger. 

                                                      
1
 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes 

forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 
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Der gøres opmærksom på regler om kumulation
2
 med anden støtte, hvilket kan 

have en betydning for, hvorvidt der kan ydes støtte til projektet og/eller ansøgeren. 

 

* 

Høringsfrist 

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

snarest muligt og senest  

 

mandag den 3. juli 2017 kl. 12.00 

 

Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsen på e-mail ens@ens.dk med kopi til 

jbk@ens.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelse høringen kan rettes 

til Jacob Byskov Kristensen på telefon 33 92 78 18 eller e-mail jbk@ens.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Byskov Kristensen 

 

                                                      
2
 jf. i artikel 8 i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 


