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Høring – forslag til Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov
om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love
Energistyrelsen har med mail af den 11. november 2020 fremsendt ovennævnte forslag til Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af
vedvarende energi og forskellige andre love og har anmodet om at modtage bemærkninger til udkastet senest den 9. december kl. 12.
TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at den fremsendte lovpakke er en implementering af klimaaftalen af 22. juni 2020. TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om initiativet, der har til formål at fremme den grønne omstilling og er en konsekvens af,
at gassen bliver mere grøn. TEKNIQ Arbejdsgiverne har dog en række forslag til en
mere hensigtsmæssig implementering af klimaaftalens elementer.
Planlægning af udfasning af naturgas
Det er afgørende for såvel bygningsejere, virksomhedsejere som rådgivere og installationsbranchen, at der træffes beslutning om, hvad der skal ske lokalt i naturgasforsynede områder. I modsat fald vil udtjente naturgasfyr i vidt omfang blive
erstattet med nye. Naturgasforsyningen i Danmark er etableret i bølger, og derfor
ophører naturgasfyrenes tekniske levetid i samme bølger. Kendskab til naturgassens fremtid lokalt har derfor helt afgørende betydning for forbrugerne, virksomhederne ved valg af ny løsning ligesom det har stor betydning for de samfundsøkonomiske udgifter til udfasningen af naturgas.
TEKNIQ Arbejdsgiverne har noteret, at der i forbindelse med Klimaaftalen af 22.
juni blev aftalt, at der igangsættes en analyse om potentialer og barrierer for udfasning af fossile brændsler i erhverv. Vi konstaterer, at en væsentlig barriere for
en del industrivirksomheder er finansiering af grønne tiltag, og at tilskud ikke er
tilstrækkeligt. COVID-19 har blot forstærket den barriere.
Leveringspligt
Det er vigtigt, at der er gas til de installationer, der endnu ikke konverteret – også
hos de små og mellemstore virksomheder, der i dag anvender naturgas til rumopvarmning eller andre formål. Det vil få stor økonomisk konsekvens for mindre virksomheder, hvis de bliver tvunget til at konvertere og dermed ikke kan foretage
ændring i maskinpark mv efter behov, når udstyr er udtjent. Krav til særligt høje
temperaturer i produktionen vanskeliggør i en række tilfælde udfasning af gas i
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virksomheder. Der er meget fokus på de store virksomheder, og hér er der naturligvis tale om betydelige beløb. Andelen set i forhold til omsætning og overskud
mv. kan dog være af samme størrelsesorden for mindre og mellemstore virksomheder. Der bør derfor til enhver tid være leveringspligt til alle kundetyper, der har
tilladte anvendelser.
Af forslaget fremgår det, at leveringspligten indebærer, at alle husholdningsforbrugere fremover får mulighed for at købe alle markedsførte produkter, og derudover at der bliver større tilgængelighed på mulige produkter. Dette bør også
gælde små og mellemstore virksomheder, da de ligeledes har få kompetencer og
ressourcer til at overskue gasprodukter og -priser. For at prisportalen bliver synlig
bør der være krav om, at alle gasleverandørers hjemmesider skal indeholde information om prisportalen, eller at der på anden måde skabes opmærksomhed på
portalen fra centralt hold fx ved at indgå i andre informationsindsatser om udfasning af fossile brændsler.
Oplysning om omstillingsmuligheder
Det er ofte svært at orientere sig som forbruger, virksomhed eller installatør/rådgiver, om hvilke muligheder for opvarmningsformer der er på en konkret lokalitet.
Der er derfor behov for et værktøj, der giver overblik over de specifikke lokale muligheder. Vi er opmærksomme på, at hjemmesiden kort.plandata.dk viser, hvilke
områder, der er vedtaget eller planlagt udlagt til fjernvarme eller naturgas, men
der er behov for en lettere tilgængelig information på adresseniveau for, at de enkelte bygnings- og virksomhedsejere kan få overblik over deres muligheder. Der er
som del af den opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv. af 30.
oktober 2020 aftalt, at der skal være informationsaktiviteter rettet mod bygningsejere, så de er veloplyste om deres muligheder for at udfase fossile varmekilder.
Vi foreslår, at oplysningerne på den ovennævnte hjemmeside indgår i informationsaktiviteterne, og at det også skal indgå i gasleverandørernes informationsaktiviteter, jf. forslagets §14.
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.
Med venlig hilsen

Simon O. Rasmussen
Underdirektør
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