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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. København, den 27. september 2022.

a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til følgende dispo-
sitioner i 2022 for i alt 160,0 mio. kr. som led i udmøntningen af Aftale om Vinterhjælp af september 
2022:

– Der tilføres 150,0 mio. kr. til § 29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme
– Der tilføres 10,0 mio. kr. til § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og gasfyr.

Udgiften i 2022 finansieres af de opførte midler på § 29.24.27.10. Energibesparelser i erhvervene 
med 105,0 mio. kr., § 06.22.06. UN Live Museum med 27,0 mio. kr. og § 35.11.19. Regeringsreser-
ven med 28,0 mio. kr.

b. Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative 
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne indgik den 23. september 2022 en 
ny aftale om Vinterhjælp.

Som følge af aftalen anmodes der om Finansudvalgets tilslutning til en forøgelse af pulje til udrul-
ning af fjernvarme i 2022 samt, at skrotningsordningen forøges i 2022 mhp. at ordningen udvides 
med træpillefyr.

Pulje til udrulning af fjernvarme

Med Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet 
om Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af juni 2020 (herefter Klimaaftalen) og Aftale 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 
Alternativet om finansloven for 2021 af december 2021 er der afsat midler til den eksisterende Fjern-
varmepuljen. Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af nye fjernvarmenet, ved at fjernvarmevirk-
somheder kan få tilskud fra puljen til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet ud-
rulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme. Med 
aftale om Vinterhjælp er det besluttet at forøge puljen til udrulning af fjernvarme med 150 mio. kr. i 
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2022 for at fremrykke og styrke udrulningen af fjernvarme yderligere. Der afsættes således 150 mio. 
kr. i 2022 på § 29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme.

Skrotningsordningen

Skrotningsordningen blev afsat med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om 
Energiaftale 2018, Klimaaftalen og Aftale om finansloven for 2021. I ordningen påtager en energitje-
nesteleverandør sig ejerskab af en varmepumpe og ansvaret for installation, drift og vedligehold af 
varmepumpen. Forbrugeren betaler typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for 
leveret varme til bygningen. Med aftale om Vinterhjælp er det besluttet at justere skrotningsordnin-
gen, der støtter varmepumper på abonnement, så også husholdninger med træpillefyr kan få gavn 
af disse midler. Justeringen skal træde i kraft 1. december 2022. Justeringen af skrotningsordningen 
gennemføres under forudsætning af, at det ikke er statsstøttestridigt, hvilket aktuelt afsøges. Samtidig 
afsættes der 10 mio. kr. til ordningen i 2022. Der afsættes således 10 mio. kr. i 2022 på § 
29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og gasfyr.

Finansiering

Forøgelsen er puljerne er delvist finansieret af en omprioritering af Energibesparelse i erhvervene 
(Erhvervspuljen) med 105,0 mio. kr. Der er i 2022 et forventet mindreforbrug fra Erhvervspuljen, 
som blev afsat med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Energiaftale 2018, 
Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 og Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og 
Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Grøn Skattere-
form 2020. Omprioriteringen af midler herfra forventes ikke at have en effekt på udmøntningen 
af tilskudsmidler til indkomne ansøgninger, hvor der fortsat forventes at være tilstrækkelige midler 
tilgængelige til ansøgninger resten af året.

Dertil er aftalen finansieret ved en omprioritering på 27,0 mio. kr. i 2022 fra bevillingen til opførsel 
af et midlertidigt UN Live Museum i København i 2022, som kan omprioriteres, idet det er besluttet 
ikke at gå videre med projektet samt med 28,0 mio. kr. fra regeringsreserven.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 specificeres således:

Udgift (mio. kr.)
§ 29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (Reservationsbev.)

10. Tilskud til udrulning af fjernvarme
45. Tilskud til erhverv 150,0.

§ 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og gasfyr (Reservationsbev.)
20. Støtte til varmepumper ved skrotning af olie- og gasfyr

45. Tilskud til erhverv 10,0
§ 29.24.27. Tilskud til energibesparelser (Reservationsbev.)

10. Energibesparelser i erhvervene
45. Tilskud til erhverv -105,0

§ 06.22.06. UN Live Museum (Anlægsbev.)
10. UN Live Museum
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46. Tilskud til anden virksomhed og investe-
ringstilskud

-27,0

§ 35.11.19. Regeringsreserven
10. Regeringsreserve

49. Reserver og budgetregulering -28,0

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne imødekomme yderligere ansøg-
ninger i Fjernvarmepuljen og Skrotningsordningen i 2022.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at tilvejebringe finansiering til en række 
initiativer som led i implementering af Aftale om Vinterhjælp, således at der på forslag til lov om 
tillægsbevilling for 2022 opføres følgende:

Udgift

(mio. kr.)

Indtægt

(mio. kr.)
§ 29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (Reser

vationsbev.) 150,0 -
§ 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og 

gasfyr (Reservationsbev.) 10,0 -
§ 29.24.27. Tilskud til energibesparelser (Reservati

onsbev.) -105,0 -
§ 06.22.06 UN Live Museum (Anlægsbev.) -27,0 -
§ 35.11.19 Øvrige generelle reserver -28,0 -

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. september 2022

Dan Jørgensen

/ Jon Folberg Pedersen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 29-09-2022 i skriftlig hasteprocedure
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