
Intelligent Energi

Politiske rammer for varmepumpeudrulningen



Politisk udvikling på varmeområdet
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Januar 2021:
mulighed for at se 
bort fra naturgas i 

kommunal 
varmeplanlægning

Juni 2022:
Klimaaftale om grøn 

strøm og varme + 
Aftale mellem 

Regeringen og KL

November 2022:
Folketingsvalg – 14 
partier med stort 

”indirekte” fokus på 
varmeforsyningen

December 2022(?): 
Regeringsdannelse – RV 
står fast på omstillingen 

af varmeforsyningen

Ultimo 2022:
Borgerbrev med 
information om 

fremtidige 
forsyningsmuligheder



Individuelle varmepumper er blevet mainstream

• Anvendes efter januar 2021 som referencescenarie i 
varmeplanlægning

• Indgår i termonet/nærvarme (jordvarmeanlæg)

• ”Growing pains” – begrænset kendskab og teknisk viden om 
individuelle varmepumper blandt kommuner/rådgivere

• VPI-analysen 1.0 (og 2.0)

• Varierende forudsætninger på tværs af rådgivere og 
kommuner
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Den overordnede politiske ramme

Klimaaftale om grøn strøm og varme

• Standardskabelon for projektforslag/varmeplaner

• Transparent og retvisende beslutningsgrundlag

• ‘Klar besked til husholdninger’ → brev til borgere med information om fremtidens forsyningsmuligheder

• Prisloft for fjernvarmen

- Loftshøjden sættes ud fra prisen på en individuel varmepumpe

- Teknologikatalog

- Andre datakilder (Varmepumpepuljen?)
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Folketingsvalg og regeringsdannelse

• Socialdemokratiet har som udgangspunkt mulighed for at læne sig i alle 
retninger

• Forhandlingerne er et udskilningsløb – stadig i den indledende fase, hvor 
partierne internt fastsætter kurs på en række områder – herunder klima- og 
energipolitik

• Kun Nye Borgerlige er trådt ud af forhandlingerne – lang proces forude

• Ved et rødt flertal kan Alternativet og Enhedslisten spille nøgleroller ift. klima

• Ved en regering over midten kan Radikale Venstre blive afgørende – og 
klima/energi er deres topprioritet
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+ Radikale = 96 mandater



Krystalkuglen

• Fokus på forbrugerbeskyttelse i politiske aftaler fra i 
sommers – usikkerhed om hvor prisloft lander

• Borgerbreve inden nytår kan give et rygstød til efterspørgslen 
efter individuelle varmepumper

• Dilemma ift. ønske om politiske tiltag i indeværende 
fyringssæson og regeringsdannelsen

• Mange forhandlinger og reformer forventes i foråret, når en 
regering er formet

• Fremadrettet gas- og elprisudvikling (EU’s elmarkedsindgreb)
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