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Kære Jan Rasmussen 
 
 
Som lovet en kort beskrivelse af vores fremlæggense samt to vedhæftede bilag i forbindelse med vores 
foretræde for Klima og Energiudvalget torsdag den 23. marts 2017: 
 
1. Afgørelse fra Energiklagenævnet, der giver Casper Ejland medhold i, at han ikke har tilslutningspligt til 
Horsens Fjernvarme 
 
2. Artikel fra Altinget, hvor det påpeges, at borgerne i Herning påføres enorm regning pga. det lokale 
fjernvarmeværks ret til at tage kapital ud af forretningen, hvilket fører til store stigninger i prisen på 
fjernvarmen i det pågældende tilfælde (artiklen omdeles ikke pga. copyright) 
 
 
Debra Energibranchen appellerer til Energiudvalget om ligestilling af individuelle energikilder med 
fjernvarmen 
 
Debra Energibranchen er en brancheorganisation, der repræsenterer en række virksomheder, der sælger, 
installerer og servicerer individuelle energikilder herunder Bio-, olie- og gasfyr, varmepumper og 
solvarmeanlæg. Vi tager aktiv del i og ansvar for den grønne omstilling. De fleste af 
medlemsvirksomhedernes kunder er at finde i udkantsdanmark, hvor omtrent en halv million danske 
husstande ikke er omfattet af kollektive fjernvarmeløsninger. Over 300.000 danske husstande får således 
deres varmeforsyning via naturgasnettet, der gradvist er ved at blive tilført stadig mere biogas. Foreningens 
medlemmer bidrager endvidere aktivt til den grønne omstilling ved at etablere nyere og derfor mindre 
CO2-udledende energianlæg, herunder Biofyr, varmepumper og solvarmeanlæg, der alle bliver betragtet 
som CO2-neutrale. 
 
Baggrunden for vores foretræde er både af konkret såvel som generel karakter, da vi har oplevet i flere 
tilfælde over de senere år, at der er blevet foretaget fjernvarmeudrulninger i områder typisk dækket af 
naturgasnettet, hvilket ikke blot er ødelæggende for mine medlemmers forretning, men også skadeligt for 
samfundsøkonomien, CO2-udslippet og derved den grønne omstilling. 
 
Vigtigst af alt, så finder vi i Debra det afgørende, at de danske forbrugere bør have frit valg, hvis 
fjernvarmen rulles ud i et konkret område, så det bliver frivilligt for forbrugeren, om han/hun vil være 
tilsluttet et givent fjernvarmeværk. Endvidere mener vi, at der skal stilles større krav til 
fjernvarmeværkernes kommunikation og brug af regneeksempler, så de bliver gennemsigtige og forståelige 
for forbrugerne på linje med ÅOP-ordningen samt en mærkningsordning af det konkrete fjernvarmeværks 
årsnyttevirkning. 
 
Vi finder vi det yderligere dybt uhensigtsmæssigt, at man visse områder tillader, at der udrulles fjernvarme, 
når der allerede findes et velfungerende naturgasnet, som jo uden problemer - som i tilfældet Horsens 
Kommune - vil kunne tilføres biogas og derved gøre naturgasområdet i Hosens Kommune 100 procent CO2-
neutralt uden at skulle grave en masse nye rør ned og blokere en række andre rør. Det eksisterende 
naturgasnet fungerer og er i brug, klar til at aftage biogas, og rørledningerne er allerede betalt af 
gasforbrugerne, hvorfor det virker klimaskadeligt at lukke for disse rør for at grave nogle andre ned. 
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Endelig er det dybt problematisk, at vi der forhandler individuelle energikilder er underlagt ECO-designs 
mærkningskrav, når fjernvarmesektoren ikke. Det umuliggør reel konkurrence, men hvad værre er, det 
skaber et fuldstændigt fravær af gennemskuelighed for både den grønne og den helt almindelige forbruger. 
Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at fjernvarmeværkerne energimærkes, så forbrugerne har mulighed 
for at vurdere, hvor fossilt-drevne fjernvarmeværkerne reelt er. 
 
Fjernvarmeløsninger kan give god mening i tætbebyggede områder, men er qua et transporttab på ca. 30 
procent af energien samt manglende grøn kapacitet, da den mange steder er baseret på fossilafbrænding, 
en dårlig løsning i de mindre tætbebyggede områder uden for bycentrene. Vi kan fra de individuelle 
energikilders side fra dag til dag putte biogas i gasfyrene og selvfølgelig bruge grøn biobrændsel i biofyrene 
samt ikke mindst ved hjælp af varmepumper hjælpe til at aftage denmeget vindstrøm fra den  massive 
vindmøllesatsning, som pågår i disse år. Det er dog en væsentlig forudsætning for, at vi får sat turbo på 
udbredelsen af varmepumperne, at vi får lige konkurrencevilkår med fjernvarmesektoren. 
 
 
 
?Anden del af vores præsentation handler om en sag, hvor borgeren Casper Ejland fra Egebjerg i Horsens 
Kommune forsøges tvunget over på Horsens Kommunes planlagte fjernvarmeløsning, selv om hans hus er 
100 % opvarmet og drevet af vedvarende energi. Han har så klaget til Energiklagenævnet, da han tidligere 
er blevet fritaget for tilslutningspligt hos DONG ift det nuværende naturgasnet, fordi hans hus netop er 
100% VE-drevet. Derfor har Energiklagenævnet også medgivet, at Casper Ejlands hus ikke er 
tilslutningspligtigt til fjernvarmenettet, hvilket Horsens Kommune synes at have svært ved at acceptere. 
 
 
 
Venlig hilsen/Best regards 
Kim Beyer-Eskildsen 
Sekretariatschef i Debra - Energibranchen Tlf. 26 10 82 22 Kbe@energibranchen.dk 
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