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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til varmepumper der 
installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis 
fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges 
 
 
Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om 
tilskud til varmepumper, der installeres af energitjenesteleverandører hos 
varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges, 
i høring.  
 
Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 
http://www.hoeringsportalen.dk/. Der er frist for at afgive høringssvar den 
23. september 2019.  
 
Baggrund og indhold 
Den 29. juni 2018 indgik den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny 
energiaftale. Bekendtgørelsesudkastet udmønter puljen Økonomisk støtte til 
individuelle løsninger, som et af de fire grundbeløbsinitiativer, der blev 
besluttet med energiaftalen. 
 
Der er afsat 70 mio. kr. på finansloven til puljen i årene 2019-2023. Af den 
samlede pulje udmøntes 10 mio. kr. i 2019 gennem en midlertidig ordning. 
Den midlertidige ordning skal betragtes som et beredskab, såfremt nogle 
varmekunder mister deres fjernvarmeforsyning, inden den endelige ordning 
er trådt i kraft. Energistyrelsen havde i perioden den 12. april til den 19. maj 
2019 udkast til bekendtgørelsen for den midlertidige ordning i høring. Den 
midlertidige ordning forventes at kunne træde i kraft den 1. september 
2019. 
 
De resterende 60 mio. kr., der er afsat i årene 2020-2023, udmøntes ved 
den endelige ordning, der er genstand for denne høring.  
 
Ordningen skal understøtte, at varmekunder ved et grundbeløbsværk, der 
nedlægger varmeforsyningen, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv 
alternativ varmeløsning. Ordningen udmøntes som indirekte støtte til 
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varmekunder, idet midlerne tildeles leverandører af ”varmepumper på 
abonnement”. ”Varmepumper på abonnement” er en varmeløsning, hvor en 
energitjenesteleverandør ejer, installerer, vedligeholder og driver en 
varmepumpe hos varmekunden.  
 
Konkret ydes der tilskud til delvis dækning af energitjenesteleverandørernes 
omkostninger til indkøb af varmepumper, der installeres som 
abonnementsløsning hos varmekunder. Det er en forudsætning, at 
varmekunden tidligere har modtaget fjernvarme fra et grundbeløbsværk, og 
at fjernvarmeforsyningen nedlægges helt eller delvist i henhold til et af 
kommunalbestyrelsen godkendt projektforslag.  
 
Der kan ydes tilskud med op til 15.000 kr. pr. varmepumpe, dog maks. 45 % 
af de støtteberettigede omkostninger. Tilskuddet skal anvendes direkte til 
en nedsættelse af varmekundens installationsomkostning.  
 
Kapitalkrav 
Energitjenesteleverandører skal prækvalificeres efter kriterierne i 
bekendtgørelsen for at kunne søge om tilskud efter ordningen. I den 
forbindelse gøres opmærksom på kriteriet for tilstrækkelig kapital. For at 
tilskynde til, at energitjenesteleverandørerne effektivt kan gennemføre 
installation af varmepumper på abonnement hos varmekunder, der mister 
deres fjernvarme fra et grundbeløbsværk, er der sat krav om, at 
energitjenesteleverandøren skal sandsynliggøre at have kapital til minimum 
at kunne installere 100 varmepumper. Dette gøres ved, at 
energitjenesteleverandøren dokumenterer selv at have rådighed over den 
fornødne kapital eller at have indgået aftale med en investor. Antallet af 
varmepumper er fastsat ud fra et skøn om, at ca. 1/3 af varmekunderne i et 
gennemsnitligt lukningstruet fjernvarmeområde (der ud fra en teoretisk 
beregning svarer til 350 standard husstande1) ønsker at gøre brug af 
ordningen.  
 
Høringsfrist 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
varmepumper, der installeres af energitjenesteleverandører hos 
varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges, 
bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 23. september 2019. 
                                                      
1 En standardhusstand er udtryk for et gennemsnitshus på 130 m3 og med et årligt varmeforbrug på 

18,1 MWh. Det er en beregningsteknisk enhed der anvendes til at sammenligne på tværs af forskellige 

fjernvarmenet, når man fx ved hvor meget varme der produceres til nettet. Et antal standardhusstand er 

derfor ikke udtryk for det faktiske antal husstande i et net, da de faktiske husstande kan variere 

betydeligt i størrelse og varmeforbrug. 
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Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til cef@ens.dk og 
tkwi@ens.dk.   
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes 
til Christina Ellegaard Fich på telefon 33 92 66 46 eller cef@ens.dk  
 
Med venlig hilsen 
 
Christina Ellegaard Fich 

mailto:ens@ens.dk
mailto:cef@ens.dk

