
Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: Jens Peter Vedel (jepv@ens.dk)
Fra: 1-DEP Høringer (hoeringer@em.dk)
Titel: EMs høringssvar: Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af

olie- eller gasfyr (skrotningsordningen) (EM Id nr.: 187951)
E-mailtitel: EMs høringssvar: Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af

olie- eller gasfyr (skrotningsordningen) (ENS Id nr.: 2200470) (EM Id nr.: 187951)
Sendt: 09-09-2020 11:50
Bilag: EMs høringssvar Høring Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af

olie- eller gasfyr (skrotningsordningen) (ENS Id nr. 2200470).pdf;

Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring:
 
se venligst vedhæftede.

 

METTE SLOTH HEDEGAARD (EM-DEP)
Direktionssekretær
Område 3

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
meshed@em.dk
Tlf. 33 92 33 50

Mobil +45 91 33 70 46

EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside em.dk/privatlivspolitik.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager,
bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl,
skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

 
 

Fra: Jens Peter Vedel <jepv@ens.dk> 
Sendt: 27. august 2020 11:41
Til: Jens Peter Vedel <jepv@ens.dk>
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller
gasfyr (skrotningsordningen) (ENS Id nr.: 2200470)
 
Vedlagt fremsendes til høring udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr
(skrotningsordningen).

 

Venlig hilsen / Best regards

Jens Peter Vedel
Fuldmægtig / Advisor 
Center for energieffektivisering / Centre for Energy Efficiency

 
Mobil / cell +45 33 92 67 98

-- AKT 2210074 -- BILAG 1 -- [ EMs høringssvar Høring Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepu… --

https://em.dk/
https://www.linkedin.com/company/erhvervsministeriet
https://twitter.com/erhvervs_min?lang=en
https://www.facebook.com/erhvervsministeriet
https://em.dk/privatlivspolitik
https://em.dk/
https://www.linkedin.com/company/erhvervsministeriet
https://twitter.com/erhvervs_min?lang=en
https://www.facebook.com/erhvervsministeriet
https://em.dk/privatlivspolitik


E-mail jepv@ens.dk

Danish Energy Agency: www.ens.dk
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

mailto:jepv@ens.dk
http://www.ens.dk/
mailto:jepv@ens.dk
http://www.ens.dk/


 

 

 

9. september 2020 

2020 - 1344 

*** No initials entry 

  

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax. 33 12 37 78 

CVR-nr. 10092485 

EAN nr. 5798000026001 

em@em.dk 

www.em.dk 

 

s 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

ens@ens.dk 
 

 

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle 

varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordnin-

gen)  

 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har d. 28. august 2020 modtaget Ener-

gistyrelsens høring over opdateret udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotnings-

ordningen). 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet 

uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende bemærkninger afgives 

udelukkende som uafhængig konkurrencemyndighed.  

 

Krav om fornøden kapital 

Det fremgår af § 8, stk. 1, nr. 2, i udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotnings-

ordningen), at det er en betingelse for prækvalifikation, at energitjenestele-

verandøren enten selv har rådighed over den fornødne kapital eller har ind-

gået aftale med en investor til minimum at kunne installere 100 varmepum-

per. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at Energistyrelsen sendte 

udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved 

skrotning af oliefyr (skrotningsordningen) i høring den 3. april 2020. Som 

en del af et samlet høringssvar afsendt fra Erhvervsministeriet den 13. maj 

2020 afgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen høringssvar hertil. Her be-

mærkede styrelsen bl.a., at  

 Fastsættelse af et minimumskrav til virksomheders kapital under 

visse omstændigheder kan fungere som en adgangsbarriere for sær-

ligt mindre installatørvirksomheder, hvilket kan begrænse konkur-

rencen.  

 Fastsættelse af et sådant krav kan nødvendiggøre indgåelse af kon-

sortier eller samarbejdsaftaler mellem virksomheder, der ellers 

kunne være konkurrenter, hvilket kan begrænse konkurrencen.  
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 Det er vigtigt at sikre, at et minimumskrav til virksomheders kapital 

er proportionalt med betingelsens formål.  

 

Der henvises i det hele til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere 

høringssvar.  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fortsat ikke på foreliggende 

grundlag vurdere, hvorvidt minimumskravet kan udgøre en konkurrence-

begrænsning.  

 

 

Krav om godkendelse efter VE-godkendelsesordningen 

Det fremgår af § 14, stk. 2, nr. 13, i udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotnings-

ordningen), at det er en betingelse for at få tilsagn om tilskud, at installation 

af varmepumpen skal udføres og faktureres af en VE-montør eller VE-in-

stallatørvirksomhed, der er godkendt efter VE-godkendelsesordningen til 

montering og installation af varmepumper. 

 

Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høringssvar den 13. maj 2020, 

hvortil der i det hele henvises, fremgår bl.a., at 

 Anvendelse af godkendelsesordninger kan have positive effekter i 

form af øget kvalitetssikring og dermed øget tillid fra forbrugerne, 

ligesom det kan give besparelser for forbrugerne. 

 Krav om godkendelsesordninger kan under visse omstændigheder 

være konkurrencebegrænsende. Det gælder særligt i tilfælde, hvor 

der er tale om en enkelt godkendelsesordning. 

 Krav om godkendelse kan være konkurrencebegrænsende, hvis kra-

vet fungerer som en adgangsbarriere, hvorved godkendte virksom-

heder skærmes for konkurrence fra virksomheder, der ikke er god-

kendt efter den pågældende ordning. Det kan resultere i højere pri-

ser på ydelser og/eller færre valgmuligheder for forbrugerne.  

 Det er vigtigt at sire, at kravet om godkendelse er proportionalt med 

kravet formål, så kravets potentielle konkurrencebegrænsende virk-

ninger ikke går videre end det, der er nødvendigt for at opnå formå-

let med bekendtgørelsen.  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærkede yderligere, at det burde 

overvejes, om formålet kan nås ved at give tilsagn om tilskud ved brug af 

installatører med tilsvarende kompetencer som dem, der opnås efter VE-

godkendelsesordningen, fx ved at anerkende andre tilsvarende godkendel-

sesordninger.  
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne ikke på det foreliggende grund-

lag endeligt vurdere, hvorvidt kravet om godkendelse efter VE-godkendel-

sesordningen kan udgøre en konkurrencebegrænsning. Det skyldtes bl.a., 

at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke havde indgående kendskab til 

omfanget af ordningen eller potentielle barrierer. 

 

Som led i høringen af det justerede udkast – og på baggrund af de af Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen tidligere fremsendte bemærkninger – har 

Energistyrelsen pr. mail af 27. august 2020 oplyst til Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen, at Energistyrelsen er opmærksom på nærværende pro-

blemstilling. Det er imidlertid Energistyrelsens vurdering, at ordningens 

omfang (sammenholdt med markedet i øvrigt) ikke vil føre til en faktisk 

påvirkning og begrænsning af markedet. Energistyrelsen lægger i den for-

bindelse vægt på, at den frivillige ordning er åben for alle virksomheder, 

der vil kunne installere en varmepumpe, der omfattes af den støtteberetti-

gede konvertering til varmepumpe. Energistyrelsen vurderer, at betingel-

serne for at opnå godkendelse efter VE-godkendelsesordningen er for-

holdsvis lempelige, og at omkostningerne herved er forholdsvist lave. 

 

Energistyrelsen oplyser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at formå-

let med betingelsen tager udgangspunkt i et behov for at sikre, at installati-

oner af varmepumper foretages bedst muligt, og at varmepumperne lever 

op til deres potentielt høje virkningsgrader. Energistyrelsen oplyser, at ef-

fektive varmepumper er afgørende for den grønne omstilling af den fossile 

del af den individuelle opvarmning. Energistyrelsen vurderer, at det gen-

nem VE-godkendelsesordningen er muligt at tilvejebringe gode forudsæt-

ninger for, at installation af varmepumper foretages korrekt og kompetent.  

 

Energistyrelsen bemærker yderligere, at VE-godkendelsesordningen gen-

nemfører artikel 14, stk. 3 og 4, samt bilag IV i direktiv 2009/28/EF om 

fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder. Energisty-

relsen bemærker tillige, at VE-godkendelsesordningen – modsat øvrige 

godkendelsesordninger – administreres af Energistyrelsen som myndighed, 

og at ministeriet har de bedste forudsætninger for at sikre kvaliteten i VE-

godkendelsesordningen.  

 

Energistyrelsen bemærker endeligt, at Energistyrelsen fortsat vil være op-

mærksom på problemstillingen og eventuelle faktorer, der vil kunne føre 

til en ændret vurdering.  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har noteret sig Energistyrelsens be-

mærkninger, herunder at styrelsen fortsat er opmærksomme på problem-

stillingen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund ikke 

yderligere bemærkninger til kravet om godkendelse efter VE-godkendel-

sesordningen.  
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Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget 

bekendtgørelsesudkastet i høring.  

 

OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for er-

hvervslivet samt bemærkninger til Energistyrelsens vurdering af prin-cip-

perne for agil erhvervsrettet regulering.  

 

Administrative konsekvenser  

 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for er-

hvervslivet.  

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative kon-se-

kvenser for erhvervslivet. De administrative konsekvenser består af indsen-

delse af ansøgninger om tilskud, samt dokumentation i forbindelse med an-

søgningerne. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor 

de ikke kvantificeres nærmere.  

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering  

 

OBR har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet 

bemærkninger til Energistyrelsens vurdering af, at et eller flere af princip-

perne for agil erhvervsrettet regulering er relevante for de konkrete ændrin-

ger i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen yderligere bemærkninger her-

til.  

 

OBR skal minde om, at Energistyrelsens vurdering af principperne for agil 

erhvervsrettet regulering skal fremgå ved den offentlige høring i de tilfælde 

ét eller flere af principperne findes relevante for ændringerne i udkastet. Vur-

deringen skal fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag. For yderligere 

information se Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, 

der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

 

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger:  

Pernille Grønvald Stentebjerg  

Fuldmægtig  

Tlf. direkte 3529 1713 
E-post perste@erst.dk 
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Energistyrelsen (ens@ens.dk)

Cc
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Jens Peter Vedel (jepv@ens.dk), Jur (jur@tbst.dk)
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Tit
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Til ENS vedr. høringssvar til BKG om skrotningsordningen (Id nr.: 674644)

Se
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Bil
ag
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Til Energistyrelsen

Jeg skal herved meddele, at Transport- og Boligministeriet kan henholde sig til vedlagte bemærkninger. 

 

Venlig hilsen
 
Cecilie Hertel Thygesen
Stud.jur.
 
Transport- og Boligministeriet 
Ministry of Transport and Housing
Lovkontoret
Frederiksholms Kanal 27 F 
DK-1220 København K
 
Tlf: 29176441
cth@trm.dk
www.trm.dk
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Til Energistyrelsen 10. september 2020 

2020-3865 

Høringssvar – udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle 

varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordnin-

gen) 

Transport- og Boligministeriet kan henholde sig til følgende bemærkninger fra 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 

”Definitionen af bygninger foreslås justeret. Det er i § 3, punkt 2 beskrevet, at 

bygninger skal ligge ”i områder uden for eksisterende eller besluttet udlagte 

fjernvarmeområder”, hvilket synes at være overflødigt, da det allerede under 

anvendelsesområde er beskrevet, at bekendtgørelsen alene dækker ”udenfor 

områder, der er besluttet udlagt til fjernvarme”. Dernæst lader definitionen af 

”bygninger” til i hovedsagen at dække over ”boliger”, hvorfor dette ord kan 

benyttes i stedet.” 
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Venlig hilsen
 
Cecilie Hertel Thygesen
Stud.jur.
 
Transport- og Boligministeriet 
Ministry of Transport and Housing
Lovkontoret
Frederiksholms Kanal 27 F 
DK-1220 København K
 
Tlf: 29176441
cth@trm.dk
www.trm.dk
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Til Energistyrelsen 10. september 2020 

2020-3865 

Høringssvar – udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle 

varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordnin-

gen) 

Transport- og Boligministeriet kan henholde sig til følgende bemærkninger fra 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 

”Definitionen af bygninger foreslås justeret. Det er i § 3, punkt 2 beskrevet, at 

bygninger skal ligge ”i områder uden for eksisterende eller besluttet udlagte 

fjernvarmeområder”, hvilket synes at være overflødigt, da det allerede under 

anvendelsesområde er beskrevet, at bekendtgørelsen alene dækker ”udenfor 

områder, der er besluttet udlagt til fjernvarme”. Dernæst lader definitionen af 

”bygninger” til i hovedsagen at dække over ”boliger”, hvorfor dette ord kan 

benyttes i stedet.” 
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