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Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. København, den 12. april 2019.

a. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dis-
positioner i 2019:
– der etableres materiel hjemmel under § 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør til at 1) tilde-

le rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder, 2) give tilsagn om tilskud til el-
drevne varmepumper på abonnement hos forbrugere tilknyttet et grundbeløbsværk, der nedlægger
forsyningen og 3) tildele etableringsstøtte til kollektivt eldrevne varmepumper, biomassekedler og
solvarmeanlæg.

– der etableres materiel hjemmel under § 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger til
at give tilsagn om tilskud til kommuner, som gennem garantistillelse hæfter for ubetalte anlægslån
i forbindelse med lukningen af et grundbeløbsværk.

– der overføres 1,4 mio. kr. fra § 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør samt 2,7 mio. kr. fra
§ 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger til § 29.21.01. Energistyrelsen til finan-
siering af en del af de administrative omkostninger i 2019 vedrørende udmøntningen af de to be-
villinger.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 aftale om den danske energipolitik 2020-2024. Her-
under blev der afsat 540 mio. kr. til en række initiativer til håndtering af grundbeløbets ophør. Belø-
bet fordeler sig på i alt fire initiativer, som er opført på finansloven for 2019 på § 29.24.30. Håndte-
ring af grundbeløbets ophør og § 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger. Efter Fol-
ketingets vedtagelse af finansloven for 2019 er der på en række møder i forligskredsen opnået enig-
hed om den endelige udmøntningsmodel for de fire initiativer, hvilket afstedkommer et behov for
nye materielle og bevillingsmæssige hjemler i 2019, såfremt initiativerne skal implementeres som
forudsat. Dette aktstykke forelægges Finansudvalget med henblik på at tilvejebringe disse hjemler.

§ 29.24.30.10. Rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder udmøntes som en råd-
givningsindsats, der bygger videre på og supplerer den eksisterende rådgivningsindsats for grundbe-
løbsværker, som løber til og med 2019 og er opført på § 29.24.18.70. Rådgivning til decentrale na-
turgasfyrede kraftvarmeværker. Rådgivningsindsatsen retter sig mod decentrale kraftvarmeværker
(grundbeløbsværker), som efter grundbeløbets ophør vil opnå varmepriser, der ikke er konkurrence-
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dygtige med individuel opvarmning. Rådgivningen skal bidrage til at klarlægge værkets nuværende
og fremtidige situation, herunder værkets besparelsespotentialer. De varmeforbrugere, der er tilknyt-
tet værker, der som følge af grundbeløbets ophør helt eller delvist lukker, og for hvem skiftet til an-
den alternativ forsyning kan virke uoverskueligt, vil også kunne modtage rådgivning gennem rådgiv-
ningsindsatsen. Implementeringen af initiativet i 2019 forudsætter, at energi-, forsynings- og klima-
ministeren gives materiel hjemmel til at udmønte rådgivningsindsatsen.

§ 29.24.30.20. Økonomisk støtte til individuelle løsninger målrettes forbrugere tilknyttet et grund-
beløbsværk, der nedlægger forsyningen, således at de kan tilbydes en attraktiv, alternativ opvarm-
ningsløsning. Ordningen udmøntes som eldrevne varmepumper på abonnement, og der tages her del-
vist afsæt i den tidligere indsats, der har været til varmepumper på abonnement. Implementeringen af
initiativet i 2019 forudsætter, at energi-, forsynings- og klimaministeren gives materiel hjemmel til at
give tilsagn om tilskud til installation af varmepumper. Da der er en væsentlig tidsforskydning mel-
lem meddelelse af tilsagn om tilskud og den faktiske udbetaling, anmodes der om hjemmel til, at til-
skud gives som tilsagn.

§ 29.24.30.30. Indsats over for forhøjede varmepriser målrettes etableringsstøtte til kollektive el-
drevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg. I implementeringen af initiativet er forud-
sat, at der i overensstemmelse med energiaftalen overføres 1,4 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. som løn-
sum, til § 29.21.01. Energistyrelsen til finansiering af de administrative omkostninger i 2019 i til-
knytning til implementeringen af initiativet.

§ 29.24.31.10. Pulje til håndtering af strandede omkostninger målrettes kommuner, som gennem
garantistillelse hæfter for ubetalte anlægslån i forbindelse med lukningen af et grundbeløbsværk.
Ordningen skal også kunne støtte eventuelt ubetalt anlægslån for de værker, der lukker i nær tilknyt-
ning til lukningen af et grundbeløbsværk. I implementeringen af initiativet i 2019 er forudsat, at ener-
gi-, forsynings- og klimaministeren gives materiel hjemmel til at give tilskud til kommuner, der i
medfør af en kommunal garanti hæfter for restgælden af anlægslån i lukkede grundbeløbsværker mv.
Da der vil kunne være en væsentlig tidsforskydning mellem meddelelse af tilsagn om tilskud og den
faktiske udbetaling, anmodes der om hjemmel til, at tilskud gives som tilsagn. Slutteligt forudsættes
det, at der i overensstemmelse med energiaftalen overføres 2,7 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. som løn-
sum, til § 29.21.01. Energistyrelsen til finansiering af de administrative omkostninger i tilknytning til
implementeringen af initiativet.

Dispositionen på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

§ 29.21.01. Energistyrelsen
10. Almindelig virksomhed

Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger 2,5 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,6 mio. kr.

§ 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør
30. Indsats over for forhøjede varmepriser

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -1,4 mio. kr.

§ 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger
10. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -2,7 mio. kr.
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Der anmodes ydermere om, at tilskud under § 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør samt
for § 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger kan gives som tilsagn.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
kan afholde udgifter i 2019 til håndtering af grundbeløbets ophør og pulje til håndtering af strandede
omkostninger, herunder yde rådgivning til grundbeløbsværker og deres kunder, samt udbetale støtte
og tilskud.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbe-
villing for 2019 opføres følgende:

§ 29.21.01. Energistyrelsen 4,1 mio. kr.
§ 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør -1,4 mio. kr.
§ 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger -2,7 mio. kr.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opta-
ges følgende tekstanmærkninger under § 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør og § 29.24.31.
Pulje til håndtering af strandede omkostninger.

Materielle bestemmelser:

”Nr. 125. ad 29.24.30
Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn

om tilskud til rådgivning af decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte, jf.
LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværk), og til varmeforbrugere til-
sluttet sådanne værker. Rådgivningen har til formål at medvirke til optimering af produktion og di-
stribution af fjernvarme med henblik på at imødegå prisstigningerne ved grundbeløbets ophør. Råd-
givningen har endvidere til formål at sikre varmeforbrugerne tilknyttet grundbeløbsværker vejled-
ning om alternative opvarmningsløsninger ved nedlæggelse af varmeforsyningen.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele
tilsagn om tilskud til virksomheder, som efter nærmere fastsatte regler, tilbyder installation af indivi-
duelle varmepumper hos varmeforbrugere, som er tilknyttet et grundbeløbsværk. Værket skal have
modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning § 58, og hel eller del-
vis nedlæggelse af varmeforsyningen skal være godkendt ved kommunen.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for til-
skudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår, for-
udsætninger og betingelser for tilskud, f.eks. at den modtagne grundbeløbsstøtte er af nyere dato,
meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, ud-
betaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn
og kontrol. ”

”Nr. 126. ad 29.24.31.
Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn

om tilskud til kommuner, der i medfør af en kommunal garanti hæfter for restgælden af anlægslån i
lukkede decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 1009 af 27.
juni 2018 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværk). Tilskud kan desuden ydes til kommuner, der hæf-
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ter for restgælden af anlægslån i øvrige varme- eller kraftvarmeværker, der godkendes til lukning,
som sker i nær tilknytning til lukningen af et grundbeløbsværk.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for til-
skudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår, for-
udsætninger og betingelser for tilskud, f.eks. at den modtagne grundbeløbsstøtte er af nyere dato,
meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, ud-
betaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn
og kontrol. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. april 2019

LARS CHRISTIAN LILLEHOLT

/ Jimmy van der Brugge

Til Finansudvalget.
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