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Til høringsparterne på vedlagte liste  

 

 

Høring over lov om ændring af lov om varmeforsyning (Overførsel af CO2-

kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse fra prisregulering 

af opvarmet vand fra geotermiske anlæg) 

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til lovforslag om ændring af lov om 

varmeforsyning i høring. 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 24. juni 2022. 

 

Høringssvaret med angivelse af journalnummer 2022-47 bedes sendt til 

ens@ens.dk med kopi til acm@ens.dk og mldl@ens.dk.  

 

Baggrund og indhold 

Med Klimaaftale for energi og industri mv. aftalte partierne at investere massivt i 

løsninger, der kan indfange CO₂ for eksempel fra skorstenen for så at pumpe den 

tilbage i jorden, hvor den kommer fra eller genanvende den til grønne brændsler. 

Aftalepartierne besluttede at afsætte en markedsbaseret pulje på 16 mia. kr. til at 

indfange, anvende og lagre CO₂ fra 2024 med henblik på at opnå CO₂-

reduktionseffekter på 0,4 mio. ton i 2025 og 0,9 mio. ton i 2030.  

 

En køreplan for fangst, transport og lagring af CO₂ af 14. december 2021 

fastlægger udmøntningen af støttepuljen, herunder at midlerne skal bidrage til 

etablering af en samlet værdikæde for fangst, transport, lagring og anvendelse, der 

kan bidrage med reduktioner. 

 

Med Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 (V, LA, K, DF, S, RV, EL, 

A og SF) aftalte partierne endvidere at se på rammerne for geotermi. 

Aftalepartierne indgik den 21. december 2021 Opfølgende aftale om en konkret 

udmøntning af en model for prisregulering af opvarmet vand fra geotermiske 

anlæg. Aftaleparterne er enige om at indføre en særskilt prisregulering af opvarmet 

vand fra geotermiske anlæg. 
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Lovforslaget har således samlet set til formål at implementere dele af Klimaaftale 

for energi og industri mv. 2020 og Opfølgende aftale af 21. december 2021 samt 

dele af En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 i lov om varmeforsyning 

(varmeforsyningsloven). 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2023. 

 

Lovforslagets hovedindhold gennemgås nedenfor. 

 

Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder 

Det foreslås, at overskydende gratis tildelte CO2-kvoter, hvor den eller de 

overskydende CO2-kvoter er opstået ved statslig støttet CO2-fangst, skal overføres 

til den statsstøttede CO2-fangstenhed, som skal lade værdien af den eller de 

overskydende CO2-kvoter indgå i beregningen af støttebeløbet.  

 

Undtagelse fra prisregulering af opvarmet vand fra geotermiske anlæg 

Det foreslås at indføre en bestemmelse i varmeforsyningsloven, hvorefter 

Forsyningstilsynet efter ansøgning undtager levering af opvarmet vand fra et 

geotermisk anlæg til et kollektivt varmeforsyningsanlæg fra prisreguleringen i 

varmeforsyningsloven, når en række betingelser er opfyldt. Forsyningstilsynet vil 

skulle gennemse, at parternes aftale indeholder betingelserne for en undtagelse. 

Det foreslås, at Forsyningstilsynets almindelige indgrebsbeføjelser i priser og 

betingelser ikke vil finde anvendelse på opvarmet vand, der undtages fra 

prisreguleringen.  

 

Det foreslås, at omkostninger og udgifter til køb af det opvarmede vand fra 

geotermiske anlæg årligt vil skulle anmeldes til Forsyningstilsynet af hhv. det 

geotermiske anlæg og det kollektive varmeforsyningsanlæg, som det opvarmede 

vand leveres til, fra tidspunktet for idriftsættelse af det geotermiske anlæg med 

henblik på, at Forsyningstilsynets analyse af virkningen af den foreslåede 

regulering.  

 

Informationsmøde mv. 

Energistyrelsen inviterer alle høringsparter til informationsmøde om lovforslag om 

ændring af lov om varmeforsyning mandag den 13. juni 2022 kl. 13-15. 

 

Høringsmødet vil foregå virtuelt. Forud for mødet fremsendes dagsorden og link til 

mødet til de tilmeldte deltagere. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til 

varme@ens.dk senest torsdag den 9. juni 2022 kl. 12:00. 

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslagets del om overførsel af CO2-kvoter til 

statsstøttede CO2-fangstenheder kan rettes til Anne Christine Matzon, 

acm@ens.dk.  
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Eventuelle spørgsmål til lovforslagets del om undtagelse fra prisregulering af 

opvarmet vand fra geotermiske anlæg kan rettes til Marie Louise Dahl, 

mldl@ens.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marie Louise Dahl 
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