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Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning mm. 

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til lov om ændring af lov om varmeforsyning, 

lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov 

om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Prisregulering af og energieffektiviseringsordning 

med afgiftsfritagelse for overskudsvarme) 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle 

høringssvar senest onsdag den 6. oktober 2021. 

 

Høringssvaret med angivelse af journalnummer 2019-89505 bedes sendt til Energistyrelsens 

hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til tkld@ens.dk 
 

Baggrund og indhold 

Lovforslagets overordnede formål er fremme udnyttelsen af overskudsvarme. Lovforslaget 

følger op på flere politiske aftaler, herunder Energiaftale af 29. juni 2018, aftale om øget 

udnyttelse af overskudsvarme 2019, Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 og 

opfølgende aftale om overskudsvarme 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal 

Alliance og Alternativet.  

 

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 

• Prisregulering af overskudsvarme 

• Bagatelgrænse  

• Energieffektiviseringsordning 

• Afgiftsfritagelse for energieffektiv overskudsvarme 

 

Lovforslaget indebærer, at der indføres en model for prisregulering af overskudsvarme, hvor 

en overskudsvarmeleverandør og en fjernvarmevirksomhed frit kan aftale en pris for 

overskudsvarmen, så længe de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen 

holdes under et VE-prisloft. Dermed undtages overskudsvarmeleverandøren helt fra 

administrative byrder i forbindelse med overskudsvarmeleverancen. VE-prisloftet foreslås 

fastsat årligt af Forsyningstilsynet som et landsdækkende prisloft baseret på de 

gennemsnitlige omkostninger til de billigste, alternative eksisterende varmeproduktionsanlæg, 

der bruger vedvarende energi. Det vil være muligt for parterne at fastlåse prisloftet i en periode. 

Prisloftet indeholder derudover muligheder for opnåelse af et individuelt prisloft samt en 

bagatelgrænse for små overskudsvarmeleverancer, der undtages fra prisregulering. 
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Lovforslaget indebærer ligeledes, at der indføres en energieffektiviseringsordning. 

Ordningen indebærer, at en virksomhed, der leverer overskudsvarme, kan fritages fra 

overskudsvarmeafgiften, hvis overskudsvarmen er certificeret gennem en ordning, der sikrer 

energieffektiviseringer. Deltagende virksomheder forpligtes bl.a. til at udføre 

energigennemgange og gennemføre energieffektiviseringstiltag af processer og anlæg 

relateret til overskudsvarme.  Lovforslaget indeholder også ændringer i skattelovgivningen, 

der implementerer afgiftsfritagelsen. 

 

Da lovforslaget indeholder nye eller ændrede bemyndigelser, som vil have betydning for de 

respektive bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i disse bemyndigelser, vil der i løbet 

af efteråret blive foretaget høring over disse nye eller ændrede bekendtgørelser.    

 

Lovforslaget er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste, 

ligesom lovforslaget d.d. er offentliggjort på høringsportalen. 

 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. januar 2022. 

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til: Energistyrelsen, Toke Liengaard, 

tkld@ens.dk. 

 

Energistyrelsen inviterer alle høringsparter til informationsmøde om lovforslaget torsdag den 

23. september 2021 kl. 13.00. 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 tkld@ens.dk senest mandag den 20. september 

2021 kl. 12:00. 

 

Det bemærkes at de modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved 

afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, 

Energi- og Forsyningsudvalg. 

 

Med venlig hilsen 

Toke Liengaard 

 

 


