Delaftale om disponering af midler fra aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme
Aftale mellem
Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne,
Kristendemokraterne og Alternativet
23. maj 2022
Med aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme er der afsat 250 mio. kr. til at sikre
hurtigere udfasning af fossile varmekilder i danskernes hjem, særligt til understøttelse af mere grøn
fjernvarme.
Midlerne er afsat til anvendelse i 2022.
Parterne er enige om at disponere midlerne til følgende formål:
1. Energispareaktiviteter:
a. Det foreslås at gennemføre energisparekampagne frem mod vinteren for at give borgere og
virksomheder de bedst mulige forudsætninger for at reducere deres energiforbrug inden
fyringssæsonen. Kampagnen skal inddrage aktører bredt og i tilknytning hertil udarbejdes indhold
og kampagnemateriale, som kan stilles til rådighed for lokale organisationer, NGO'ere mv. Der
afsættes 25 mio. kr. (inkl. administration) til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til at
gennemføre kampagner mv.
b. Det foreslås at gennemføre en særlig indsats over kommunerne for at understøtte deres arbejde
med energirenoveringer af deres egne bygninger. Der afsættes 10 mio. kr.
c. Boliganalysen er et IT-værktøj, der er udviklet til at kommunikere målrettet til borgerne om
potentialet i f.eks. at skifte varmetype eller energirenovere. Der er omkostninger for kommunerne i
at abonnere på Boliganalysen. Der afsættes 5 mio. kr. til at finansiere alle kommuners anvendelse
af systemet i 2022. Der afsættes desuden 5 mio. kr. til yderligere rådgivningsaktiviteter med
kommuner, herunder afholdelse af lokale workshops og rådgivningsarrangementer mv.
2. Kommunal indsats for udrulning af fjernvarme og mindre, fælles varmeløsninger mv.
a. Der overføres 40 mio. kr. til kommunerne via bloktilskudsaktstykke til finansiering af kommunernes
forøgede indsats for udarbejdelse af varmeplaner i 2022, godkendelse af projektforslag i 2023 og
samarbejde med fjernvarmeselskaberne.
b. Der overføres 55 mio. kr. til kommunerne via bloktilskudsaktstykke til finansiering af kommunernes
indsats for etablering af lokal koordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af
varmeplanlægningen.
c. Der overføres 30 mio. kr. til kommunerne via bloktilskudsaktstykke til understøtning og udvikling af
mindre, fælles varmeforsyningsprojekter. Midlerne kan gives til kommunernes bistand (evt. som
konsulentbistand) til borgere i udvikling af konkrete projekter til forsyning af flere bygninger i
områder, hvor fjernvarmen ikke bliver udrullet. Midlerne kan ligeledes anvendes til, at
Energistyrelsen i dialog med KL udarbejder vejledningsmateriale om mindre, fælles varmeløsninger.
I forbindelse med serviceeftersynet af puljerne afklares det, hvordan disse fælles løsninger kan få
støtte fra Bygningspuljen.
d. Med Energiaftalen af 29. juni 2018, blev der afsat midler til en rådgivningsindsats for de decentrale
primært naturgasfyrede kraftvarmeværker. Krisen har gjort indsatsen ekstra relevant for gasfyrede
kraftvarmeværker med høje priser. Ordningen tilføres derfor yderligere 5 mio. kr. i 2022.

3. Afkoblingsordningen
Afkoblingsordningen dækker husejernes omkostninger til at blive afkoblet gasnettet og administreres
via Evida, således at en husejer, der ønsker afkobling, ikke modtager en regning.
Der er afsat 100 mio. kr. for 2022, men puljen forventes at være tømt senest medio 2022. Der afsættes
yderligere 75 mio. kr. til puljen i 2022.

Aktivitet
1. Energispareaktiviteter

Mio.kr.
a. Energisparekampagne inkl. udarbejdelse
af indhold til brug for lokale kampagner,
øget aktivitet via Sparenergi.

25

b. Særlig indsats over kommunerne for at
understøtte energirenoveringer af egne
bygninger.
c. Finansiering af Boliganalysen så den kan
stilles til rådighed for alle kommuner.
Desuden gennemføres yderligere
rådgivning, workshops mv. for
kommuner.

10

I alt
2. Kommunal indsats for
udrulning af fjernvarme
mv

3. Afkoblingsordningen
Total

10

45
a. Understøttelse af planlægning,
projektgodkendelser og samarbejde med
fjernvarmeselskaberne
b. Etablering af lokale koordinationsfora

40

c. understøtning og udvikling af mindre, fælles
varmeforsyningsprojekter
d. Rådgivning i 2022 af gasfyrede værker

30

55

5

I alt

130

Flere midler til afkoblingsordningen i 2022

75
250

