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Mere grøn varme og slut med naturgas 

Danmark skal udfase anvendelsen af naturgas hurtigt, og det er hensigten, at der ikke skal anvendes gas til 

opvarmning af danske husstande. Det er en del af svaret på klimakrisen og afgørende for at sikre 

uafhængighed af russisk naturgas. Samtidig er gaspriserne mangedoblet det seneste år. Med delaftalen om 

Danmark kan mere II: udfasning af naturgas og grøn varme er aftaleparterne enige om at øge farten på den 

grønne omstilling og give adgang til grøn og prisvenlig varme. 

 

 Ambition, at der fra 2035 ikke længere skal være boliger i Danmark, der opvarmes af gasfyr, og at al gas 

i Danmark skal være grøn i 2030. I 2026 fremlægges mulige initiativer samt finansiering. 

 

 Stop for nyinstallation af gasfyr: Regeringen er i dialog med Europa-Kommissionen med henblik på at 

sikre hurtig opbakning til konkrete tiltag, som vil sætte et stop for nyinstallation af gasfyr og oliefyr. 

Regeringen forventer at kunne give et bud på en model i andet halvår 2022.  

 

 En planlagt nedlukning eller konvertering af dele af gasdistributionsnettet skal understøtte en hurtigere 

udfasning af gas. Evida pålægges derfor at lave en kortlægning af områder, hvor det vurderes 

hensigtsmæssigt at lukke for gassen. 

 

 Der skal laves en plan for udfasning af den fossile opvarmning i offentlige bygninger.  

 

 Der arbejdes for et forbud mod godkendelse af nye projekter for fjernvarmeanlæg, der anvender fossile 

brændsler som hovedbrændsel til fjernvarme.  

 

 Fjernvarmeselskaber skal planlægge udfasning af gas.  

 

 Uvildig rådgivning om reduktion af gasforbruget og grøn varme udvides og gøres lettere tilgængelig. 

 

 Smidig proces for tilmelding til fjernvarme og hurtigarbejdende task-force, der skal udbore mulighederne 

og konsekvenserne ved en automatisk ja-tak-ordning. 

 

 Godkendelsesprocessen for fjernvarmeprojekter forenkles i 2022 og 2023. 

 

 Bedre vilkår for investeringer i - og udrulning af - grøn fjernvarme. 

 

 Prisloft for fjernvarme, der understøtter rimelige varmepriser for de danske husholdninger.  

 

 

Økonomisk hjælp 

 Serviceeftersyn af tilskudspuljerne. 

 

 Bygningspuljen splittes op i to for at lave en pulje målrettet hhv. konverteringer og energirenoveringer. 

 



 Der igangsættes en analyse af mulighederne for målretning af tilskudspuljerne, som partierne kan drøfte 

inden udgangen af 2022.  

 

 Det undersøges, hvordan flere bygningsejere kan søge om støtte til en fælles varmeløsning, der 

omlægger varmeforsyningen væk fra gas. 

 

 Fritagelse for tinglysningsafgift af pant for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr til andre 

opvarmningskilder i perioden 2023-2028 

 

 Etablering af ordning, hvor det bliver muligt at optage lån med statsgaranti til skift til andre 

opvarmningskilder i boliger i landdistrikter. 

 

Mere grøn gas 

 Indføre en regulering, som begrænser metantabet fra biogasproduktion  

 

 Andet udbud af biogas fremrykkes til 2024 og umiddelbart efter at første udbud er afsluttet, gennemføres 

en evaluering af udbuddet. 

 

 Undersøge om energiafgrødegrænsen kan sænkes yderligere og se på mulighederne for at øge 

anvendelsen af halm til produktion af biogas.  
 

Justering af Erhvervspuljen 

 For at understøtte en større klimaeffekt justeres søgekriterierne i Erhvervspuljen, bl.a. ved at indføre Co2 

som supplerende tildelingskriterie og forøge støttesatsen til investeringer i grøn omstilling.  

 

  


