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Energistyrelsen 

 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til Høringsparterne 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for 

anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der 

nedlægges i relation til grundbeløbets ophør 

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive 

varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør i høring.  

 
Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, http://www.hoeringsportalen.dk/. 

Der er frist for at afgive høringssvar den 19. maj 2019.  

 

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

Finansudvalgets endelige godkendelse af aktstykke om udmøntningen af 

tilskudsordningen. 

 

Baggrund og Indhold 

Den 29. juni 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, 

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny energiaftale. Tilskudsordningen 

gennemfører dele af energiaftalen.    

 

Ordningen skal understøtte, at de strandede omkostninger, der måtte være som 

følge af nedlæggelsen af fjernvarmeværker i relation til grundbeløbets ophør, ikke i 

deres fulde omfang falder tilbage på varmekunderne eller kommunerne og derved 

borgerne.  

  

Bekendtgørelsen, som er sendt i høring, sikrer de juridiske rammer for puljens 

konkrete udmøntning.  

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at tilskud kan ydes til kommuner, der grundet 

deres garantistillelse hæfter for resterende anlægsgæld efter et grundbeløbsværks 

nedlæggelse. Det fremgår også, at der kan ydes tilskud til kommuner, der grundet 

deres garantistillelse, hæfter for resterende anlægsgæld efter et kollektivt 

varmeforsyningsanlægs nedlæggelse, selv om anlægget ikke har modtaget 

grundbeløb. Det er dog en forudsætning, at anlægget har nær tilknytning til et 

grundbeløbsværk, der samtidig nedlægges i relation til grundbeløbets ophør.  

 

Ved nær tilknytning forstås f.eks.:  

Kontor/afdeling 

Center for forsyning 

 

Dato 

12. april 2019 
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- et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der distribuerer opvarmet vand eller 

damp fra et grundbeløbsværk, der også nedlægges i relation til 

grundbeløbets ophør, eller  
- et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der producerer opvarmet vand eller 

damp, som distribueres til en slutkunde af enten et grundbeløbsværk eller 

et fremføringsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk, der også 

nedlægges i relation til grundbeløbets ophør.  

Der kan ydes tilskud på op til 60 pct. af den resterende anlægsgæld.  
 

Energistyrelsen vil prioritere mellem ansøgere når og hvis, det bliver relevant. En 

prioritering vil blive relevant, hvis der er ansøgt om flere midler, end der er til 

rådighed i puljen det givne år. Prioriteringen skal sikre, at de hårdest ramte 

grundbeløbsværker prioriteres højest, herunder at grundbeløbsværker kan 

prioriteres over anlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk. 

 
Ansøgning  
Grundbeløbsværker, der overvejer eller har truffet beslutning om nedlæggelse, 

samt kollektive varmeforsyningsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk 

der nedlægges, oplyses om ordningen gennem Energistyrelsens 

rådgivningsindsats eller ved direkte kontakt til Energistyrelsen. De kan herefter 

kontakte den relevante kommune. Kommuner kan ligeledes få information om 

ordningen gennem Energistyrelsens rådgivningsindsats. Oplysninger om ordningen 

vil også blive gjort tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.  

 

Kommuner kan ansøge Energistyrelsen om tilskud, efter de har modtaget et 

projektforslag om nedlæggelse. 

 
Høringsfrist 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ordning for tilskud til 

kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg, som nedlægges i relation til grundbeløbets ophør, bedes 

være Energistyrelsen i hænde senest den 19. maj 2019. Høringssvar bedes sendt 

til ens@ens.dk med kopi til pbz@ens.dk og mhr@ens.dk.   

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelse kan rettes 

til Peter S. Bentzen på telefon 33 92 75 22 eller e-mail pbz@ens.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Schlegel Bentzen 


