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Grøn el og CO2-frie kilder gør
fjernvarme grøn

Fjernvarme kan bidrage med grøn
varme til både industri og 500.000
boliger med naturgas eller olie
Fjernvarmen hjælper elsektoren til
at blive grøn

Energiaftale
Varme

Andre områder

Økonomisk regulering
Produktionsbindinger
Forbrugerbindinger
Biomasse
Afgifter
Overskudsvarme
Udfasning olie- og
naturgasfyr
Affaldsforbrænding

Energi-øer
Mere VE-el
CO2-fangst og PtX
Tilskud til industrien
Tilskud til biogas
Energieffektiviseringer
Småinitiativer ift.
transport og landbrug
Grøn skattereform

Økonomisk regulering

Regeringens udspil
• Indtægtsrammer fra 2022

• Fremtidssikret regulering ift.
oomkostnings- og klimaeffektiv
omstilling
oeffektivisering og forbrugervenlige
priser

• Politiske forhandlinger i 2020
oforskellige modeller

• Individuelle effektiviseringskrav (benchmarking)
• Generelle effektiviseringskrav (produktivitet)
• Ansøgning om grønne tillæg
• Kommercielle incitamenter til
forrentning og overskud

oej unødvendige administrative byrder

• Undtagelsesmodeller ift.
konkurrenceudsættelse

oinddragelse af sektoren

• Forventninger om
o effektiviseringspotentiale 1,5 mia. kr.
o Forbrugergevinster på 7,5 mia. kr.
o Varmeregning falder med 1.300 kr.

Afgifter
• Rumvarmeafgiften forhøjes
fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ
+ 455 kr./år

• Elvarmeafgiften nedsættes
fra 15,5 øre/kWh til
• 0,4 øre/kWh for erhverv
• og 0,8 øre/kWh for husholdninger
- 1.120 kr./år for varmepumpe
- 3.335 kr./år for elradiator

• Virkning fra 1. januar 2021

Virkninger af lavere
elvarmeafgift
Flere investeringer i
• varmepumper
• elkedler
• overskudsvarme

Færre investeringer i
• geotermi
• solvarme
• biomasse
Individuel elvarme styrkes
markant ift. fjernvarme
• større risiko ved grønne
investeringer i fjernvarme
• sværere at konvertere gas

El til varme bliver billigere (40 % billigere ift. 2018)
øre/kWh

2018

2019

2020

2021

2021/2022

Elpris

30,20

30,20

30,20

33,00

33,00

Transport

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Afgift

40,50

25,90

21,00

15,50

0,80

PSO

10,00

4,20

4,20

1,20

0,00

Total

110,20

90,30

85,40

79,70

63,80

1,38 kr.

1,13 kr.

1,07 kr.

1,00 kr.

79,75 kr.

Total inkl. moms

Egen figur, data fra ”PSO-tariffen for 3. kvartal 2019”, Energistyrelsen ¤ ”Notat om PSO-fremskrivning ifm.
Basisfremskrivning 2018, Energistyrelsen” ¤ ”Energiaftale af 29/6 2018” ¤ ”Elforsyningens nettariffer og priser pr. 1/1 2018”,
Dansk Energi ¤ ”Fremskrivning af elpriser – baggrund til Basisfremskrivning 2019”, Energistyrelsen

Ineffektivitet belønnes mere end fjernvarmens
intelligente varmepumper
Elradiator ca. 9.000 kr./år billigere
Boligvarmepumpe godt 3.000
kr./år billigere

Fjernvarme med stor
varmepumpe mindre end 2.000
kr./år billigere

25000

REDUKTION AF ELVARMEAFGIFT - 2
Elvarme billigere end små el-varmepumper med
regeringens forslag
Regeringens forslag risikerer at ødelægge velfungerende
fjernsystemer i provinsen (korthuseffekt ved, at forbruger
kobler sig af fjernvarmen)

Også de store byer vil få en næsten umulig opgave med at
koble nye forbrugere på fjernvarmen!
Budskaber

Sænkelse af elvarmeafgiften modarbejder en fornuftig
grøn omstilling, fremmer ukloge brugerinstallationer og
hæmmer sektorkobling.
Fører til overinvesteringer i elsystemet, ringere
energieffektivitet og mere CO2-udledning

Forbrugernes varmepris kr./år
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Individuel
varmepumpe
Elvarmeafgift:

15 øre/kWh

Elvarme
0 øre/kWh

> Billigste individuelle løsning ved afgift på 0 øre/kWh
> Billigste individuelle løsning ved afgift på 15,5 øre/kW h

INDIVIDUELLE SMÅ VARMEPUMPER
Omkostningselementer i en
individuel varmepumpe

- Ok at fremme boligvarmepumper, men gør det uden for
fjernvarmeområder og de kollektive gasområder, der skal udpeges til
fjernvarme!

2%
8%
5%

8 % af varmeprisen i en boligvarmepumpe skyldes
elvarmeafgiften
42 % af skyldes investering
13 % er vedligehold og eltariffer tegner sig for 16 %!
• Reduktion af elvarmeafgiften ej rette medicin for
boligvarmepumper
Sænkelse af elvarmeafgiften til individuel
boligforsyning, giver for langsom udrulning af små
varmepumper de rette steder

11%

42%

19%
13%
Investering
Distribution af el
Elhandel

Vedligehold
Transmission af el

Elpris
Elvarmeafgift

Overskudsvarme
• Afgift på elbaseret overskudsvarme
bortfalder
• Afgift for øvrig overskudsvarme bortfalder,
hvis overskudsvarmen er
• certificeret
eller
• underlagt aftale om energieffektivisering
• Administrativ simpel model
• Drøftelse i august 2020 efter oplæg fra
regeringen
• (Prisregulering kan blive som VE-prisloft)

Virkninger
Fremmer el i industri
Fremmer elbaseret OV
Fremmer effektiv OV
Fremmer OV fra intern køling

Udfasning af olie- og
naturgasfyr
• Tilskudspuljer, herunder puljer til
• afkobling fra naturgasnettet
• udrulning af fjernvarme
Konkrete udmøntning aftales efter oplæg fra
regeringen

• Forbrugerbindinger til gasnettet afskaffes
og samfundsøkonomikravet moderniseres
• Analyser om
• evt. låneordning til borgere mht. finansiering
• obligatorisk VE-godkendelse for installation af
varmepumper
• mulighederne for at udfase olie og naturgas i
husholdningers opvarmning

Det videre forløb
• Mange af detaljerne skal
udmøntes i løbet af efteråret
• Nye analyser på en række
områder
• 4 afgørende punkter:
• Regulering
• Fjernvarmens konkurrence
(elvarme/konverteringer)
• Kraftvarmekrav
• Forbrugerbindinger

Tak for ordet
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