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Til Energistyrelsen 

 

Sendt pr. mail til: ens@ens.dk 

Med kopi til: lihe@ens.dk og mnn@ens.dk 

 

 

 

 

Journalnummer 2022 – 19495 
 
Svar på høring over udkast til cirkulæreskrivelse om kommunal 
varmeplanlægning og projektgodkendelse 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 14. september 2022 fremsendt ud-

kast til cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodken-

delse og anmodet om at modtage høringssvar senest onsdag den 28. september 

2022. 

 

Cirkulæret berører vigtige arbejdsområder for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlems-

virksomheder, og vi indgår derfor gerne i det fortsatte samarbejde på området. 

 

Udkastet til cirkulæreskrivelsen giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til føl-

gende bemærkninger. 

 

I udkastet henvises til, at samfundsøkonomikravet afløses af et prisloft. Det frem-

går ikke af udkastet, hvad prisloftet etableres på baggrund af. Typisk vil individu-

elle varmepumper være det mest relevante alternativ til fjernvarme. Derfor fore-

slår TEKNIQ Arbejdsgiverne at varme fra en individuel varmepumpe bruges som 

udgangspunkt for et prisloft. 

 

I overensstemmelse med Klimaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 bør 

det fremgå af cirkulæret, at såfremt et fjernvarmeselskab inden for en periode 

ikke kan holde sig under prisloftet, skal forbrugerne have mulighed for at vælge en 

anden varmekilde. Det bør desuden fremgå af cirkulæret, hvor lang denne peri-

ode kan være. 

 

I cirkulæret lægges der op til, at kompetencen til at kunne meddele godkendelse 

vil kunne delegeres til et kommunalt stående udvalg. 

 

Der bør af cirkulæret fremgår, hvilke andre lokale parter end fjernvarme, gas og 

el, der kan deltage i et stående udvalg. Det er TEKNIQ Arbejdsgivernes opfattelse, 

at der i cirkulæret bør gives mulighed for, at de respektive berørte parters 
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brancheorganisationer, på vegne af virksomheder, skal kunne deltage i samarbej-

det om at kommentere planerne. Det fremgår også af Klimaaftale om grøn strøm 

og varme 2022, at der i kommuner med gasforsynede områder oprettes et koordi-

nationsforum, hvor det fremgår af andre relevante aktører kan have en dialog. 

 

Cirkulæret giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan vælge en anden hø-

ringsperiode end projektbekendtgørelsens §18 og derved afkorte høringsperioden 

til mindre end 4 uger. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at det er en meget proble-

matisk indskrænkning. Det er vigtigt, at cirkulæret følger projektbekendtgørelsens 

§18, hvor det fremgår, at: Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte 

forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt 

grundejere og relevante aktører, så de får mulighed for at blive hørt. I modsat fald 

er der risiko for, at kommunalbestyrelsens beslutning bliver truffet på et ikke til-

strækkeligt oplyst grundlag. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

  

Simon O. Rasmussen  

Underdirektør  


