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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 i høring 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 

http://www.hoeringsportalen.dk/. Der er frist for at afgive høringssvar den 22. 

februar 2021.  

 

Der gøres opmærksom på, at bekendtgørelsens ikrafttræden er med forbehold for 

Finansudvalgets endelige godkendelse af aktstykke om udmøntning om 

tilskudsordningen.  

 

Høringsmøde 

Energistyrelsen inviterer alle høringsparter til informationsmøde om 

etableringsstøtten torsdag den 11. februar 2021 kl. 12:30-14:30. Informationsmødet 

vil grundet Covid-19 foregå virtuelt. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til 

forsyning@ens.dk senest tirsdag den 9. februar 2021 kl. 14. Forud for mødet 

fremsendes et link til mødet til de tilmeldte deltagere. 

 

Baggrund og indhold 

Den 29. juni 2018 indgik den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, 

Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny energiaftale. 

Bekendtgørelsesudkastet udmønter et af de fire grundbeløbsinitiativer, som er 

besluttet i energiaftalen. 

 

Puljen udmøntes som direkte støtte til fjernvarmeselskaber, herunder 

grundbeløbsværkerne. Ordningen fungerer som en etableringsstøtte, hvor der kan 

ydes tilskud til etablering af kollektive eldrevne varmepumper.   

 

Formålet med støtten er at yde tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til 

produktion af fjernvarme med henblik på at fremme fortrængningen af den 

eksisterende fossil varmeproduktion i fjernvarmesektoren. 

 

Støtteordningen udformes som en tilsagnsordning. Konkret ydes der støtte til delvis 

dækning af fjernvarmeselskabernes omkostninger ved investering i og etablering af 

en kollektiv eldreven varmepumpe.  
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Alle fjernvarmeselskaber forventes at kunne søge støtten. Herunder også 

grundbeløbsværker i decentrale områder.  Det er en forudsætning, at den eldrevne 

varmepumpe producerer fjernvarme, og at der primært fortrænges (minimum 50 

pct.) eksisterende fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler. Det betyder, 

at den installerede varmepumpe skal fortrænge mindst 50 pct. fossil produktion af 

fjernvarmeselskabets samlede varmeproduktion, før der kan gives tilsagn og 

efterfølgende tilskud.   

 

Ansøgning 

Når et fjernvarmeselskab står over for at skulle investere i en ny produktionsenhed, 

kan værket søge om tilsagn om tilskud hos Energistyrelsen, inden projektet 

påbegyndes. 

 

Ansøgningen skal indeholde en række tekniske, økonomiske og processuelle 

oplysninger, som Energistyrelsen bruger til at vurdere, hvorvidt de i 

bekendtgørelsen stillede betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af 

bekendtgørelsens § 5. Energistyrelsen vurderer herefter de indkomne ansøgninger 

og meddeler tilsagn om tilskud. Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler inden for 

den bevillingsmæssige ramme til at imødekomme samtlige ansøgere, kan 

Energistyrelsen prioriterer mellem ansøgere, således at 1) ansøgere, der søger 

den laveste støttesum i kroner/MW, og 2) ansøgte støtteintensitet opgjort som 

støttens andel af de samlede støtteberettigede omkostninger i procent.   

 

Ansøgerne kan modtage op til 15 pct. af de støtteberettigede omkostninger i 

tilskud, dog maksimalt 5 mio. kr. pr. fjernvarmeselskab. 

 

Når Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud, kan ansøger herefter 

påbegynde projektet. Ved projektets afslutning indsender ansøger en 

udbetalingsanmodning til Energistyrelsen senest 90 dage efter projektets 

afslutning. I forbindelse hermed sikrer Energistyrelsen, at projektet er i 

overensstemmelse med det i ansøgningen anførte, samt at eventuelle andre vilkår i 

tilsagnet er overholdt, hvorefter tilskuddet udbetales.  

 

Høringsfrist  

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i 

eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme, bedes være Energistyrelsen i 

hænde senest den 22. februar 2021. Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk med 

kopi til JEKS@ens.dk og ALW@ens.dk. 

 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af 

vedlagte høringsliste. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på 

høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af 

høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 
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Venlig Hilsen 

Alma Falch Wanstrup 

 


