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Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL) har den 21. marts 2016 stillet mig 

følgende spørgsmål S 848, som jeg hermed skal besvare. 

 

 

Spørgsmål nr. S 848: 

 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 17. marts 2016 fra Dansk Fjernvarme 

til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK alm. del - bilag 227) angående 

løsningsbidrag, så fjernvarmeprisen ikke stiger med 2,5 mia. kr. og herunder også 

svare på, hvornår handlingsplanen, som skulle være færdig i foråret 2015, for de 

decentrale kraftvarmeværkers, efter at grundbeløbet bortfalder, forventes 

offentliggjort?" 

 

Svar 

 

Dansk Fjernvarme spørger i deres brev af 17. marts 2016, om der vil blive taget 

initiativer til at afhjælpe stigende varmepriser, når grundbeløbet ophører med 

udgangen af 2018. 

 

Jeg har fuld forståelse for deres henvendelse, for isoleret set vil ophør af 

grundbeløbet føre til stigende varmepriser.  

 

Der er imidlertid allerede gennemført flere initiativer til at reducere stigningen i 

varmeprisen. Med vækstpakken i sommeren 2014 blev det besluttet at tilbagerulle 

forsyningssikkerhedsafgiften og afgiftsforhøjelserne fra forårspakken i 2010. Det 

har i sig selv givet betydelige lettelser i varmepriserne for alle fjernvarmekunder. 

 

For at sikre de økonomisk trængte værker blev det i november 2014 besluttet, at 

yderligere 50 værker med høje varmepriser får mulighed for at fyre med biomasse. 

 

Der er også truffet andre beslutninger til gavn for varmeprisen, bl.a. er NOx-afgiften 

fjernet, og store varmepumper understøttes med et rejsehold. 

 

Derudover gennemføres i øjeblikket grundige analyser af fjernvarmens rammevilkår 

herunder afgifts- og tilskudsanalysen, som jeg forventer færdig senere på året.  

 

Ministeren 
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Som opfølgning på tænketanken Grøn Energis analyse af de berørte værkers 

forventede varmeprisstigninger, har jeg endvidere taget initiativ til, at det såkaldte 

varmepumperejsehold vil tilbyde at besøge de værker først, som har de største 

varmeprisstigninger i vente. Så kan de værker hurtigt få afklaret, om store 

varmepumper kan bidrage til at sikre rimelige varmepriser. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 


