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Journalnummer 2022-2973 
 
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring over forslag til 
Bekendtgørelse om pålagt tilslutning til kollektive varmeforsy-
ningsanlæg og forbud mod visse opvarmningssystemer 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 22. februar 2022 fremsendt høring 

over forslag til Bekendtgørelse om pålagt tilslutning til kollektive varmeforsynings-

anlæg og forbud mod visse opvarmningssystemer og anmodet om at modtage hø-

ringssvar senest tirsdag d. 22. marts 2022. 

 

Bekendtgørelsen om høring over forslag til Bekendtgørelse om pålagt tilslutning til 

kollektive varmeforsyningsanlæg og forbud mod visse opvarmningssystemer berø-

rer vigtige arbejdsområder for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, og 

vi indgår derfor gerne i det fortsatte samarbejde på området. 

 

Bekendtgørelse om pålagt tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg og for-

bud mod visse opvarmningssystemer, herefter kaldet ”udkastet”, giver TEKNIQ Ar-

bejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger. 

 

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

ringssvar.  

 
§1, stk. 1 og stk. 2 

Vi mener ikke at bestemmelsen er let forståelig. Derfor anbefaler vi, at § 1 ændres 
til:  
  
”§ 1.Bekendtgørelsen finder anvendelse for eksisterende ejendomme beliggende i 
områder, hvor der er pålagt tilslutnings, forblivelses- og bidragspligt til kollektive 
varmeforsyningsanlæg ved kommunalbestyrelsens beslutning før den 1. januar 
2019, jf. dog stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på kommunalbe-
styrelsens forbud mod nærmere angivne opvarmningssystemer, jf. § 8. 
 

Energistyrelsen  
 
Pr. mail til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk 
med kopi til mldl@ens.dk. 
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Stk. 2.For nye ejendomme beliggende i områder, hvor der er pålagt tilslutnings, 
forblivelses- og bidragspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg ved kommunalbe-
styrelsens beslutning før den 1. januar 2019, finder bekendtgørelsen anvendelse 
på tidspunktet fra kommunens ibrugtagningstilladelse, jf. dog § 6. Bekendtgørel-
sen finder endvidere anvendelse på kommunalbestyrelsens forbud mod nærmere 
angivne opvarmningssystemer, jf. § 8.” 
 
§2, stk. 1, litra 6 
Definitionen af Lavenergibygninger er upræcis, idet den nuværende tekst tolkes 
som værende omfattende alle bygninger, da kravene i Bygningsreglementet er mi-
nimumskrav. Kapitel 25 i Bygningsreglementet omhandler Lavenergiklasse. Det fo-
reslås, at teksten ændres til: 
 
Lavenergibygninger: Bygninger, der overholder kravene for Lavenergiklasse i det 
gældende bygningsreglement på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse. 
 
§2, stk. 1 
I bekendtgørelsens kapitel 2 anvendes betegnelsen væsentlige varmeinstallatio-
ner. Der foreslås, at der i nyt §2, stk. 1, litra 8 angives, hvordan væsentlige installa-
tioner skal forstås. 

 

§6 

Det noteres, at ejeren kan kræve, at det kollektive varmeforsyningsanlæg installe-

rer et midlertidigt varmeforsyningsanlæg i forbindelse med ibrugtagningstilla-

delse, dvs. for nye bygninger. Det bør overvejes om, at der set i lyset af den nuvæ-

rende udfasning af russisk naturgas og etablering af nye fjernvarmeområder, kan 

være behov for at udvide denne bestemmelse til at omfatte eksisterende bygnin-

ger omfattet af allerede pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt, men hvor fjern-

varmen endnu ikke er etableret. I disse bygninger er det ikke muligt at installere fx 

en varmepumpe med tilskud, og i tilfælde af nedbrud eller lignende på den eksi-

sterende varmeinstallation, påhviler det på nuværende tidspunkt bygningsejeren 

at afholde de fulde omkostninger til fx et nyt naturgasfyr, også selvom naturgasfy-

ret kun skal være i brug i kort tid. De midlertidige varmeforsyningsanlæg skal na-

turligvis overholde Bygningsreglementets regler, herunder bestemmelserne i Byg-

ningsreglementets kapitel 12 og kapitel 19, hvor der bl.a. stilles krav til energief-

fektivitetskrav.  

 

 

Med venlig hilsen   

  

  

Simon O. Rasmussen   

Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne    

 


