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Vi skriver til Jer i forlængelse af det lovforslag om bl.a. ophævelse af den 

såkaldte tilslutnings- og forblivelsespligt, som er i høring netop nu, og som 

kan forventes fremsat i Folketinget snarest. 

 

Vi har som kommuner i dag planlægningsopgaven for varmeforsyning både 

for de kommunalt ejede og de andelsejede selskaber.  

 

Fjernvarmeselskaberne i vores 6 byer leverer varme til lidt over 700.000 

husstande hver dag, og vores produkt bliver stadigt mere grønt.  

 

Overordnet set anvendes muligheden for tilslutnings- og forblivelsespligt 

kun i ca. 50 pct. af områderne. Men kommunerne har i dag muligheden for 

at anvende disse redskaber, og det er en mulighed, der er vigtig og helt 

afgørende af flere årsager.  

 

For det første understøtter tilslutnings- og forblivelsespligten 

samfundsmæssige rentable og samlet set den billigste energiløsning i store 

sammenhængende kollektive varmeforsyningsområder, som vores byer 

repræsenterer.  

 

For det andet giver tilslutnings- og forblivelsespligten mulighed for at 

planlægge en hensigtsmæssig og økonomisk rentabel udbygning af nye 

områder i nær tilknytning til de store sammenhængende kollektive 

varmeforsyningsområder, hvor f.eks. de stadigt stigende muligheder for 

overskudsvarme kan udnyttes. Det samme gælder kommende muligheder 

for at udnytte geotermi.  

 

Netop udnyttelse af geotermi og store kollektive varmepumper kræver 

betydelige investeringer og dermed et stort kundegrundlag som i de store 

byforsyninger.  

 

Hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling, er kommunerne helt 

centrale omdrejningspunkter for de nødvendige beslutninger og den 

nødvendige planlægning. Vi vurderer, at en afskaffelse af muligheden for at 

planlægge udbygning af central infrastruktur som fjernvarme vil være et 

meget alvorligt indgreb for i fremtiden fortsat kunne at tilbyde vores 

borgere en grøn og bæredygtig energiforsyning. 

 

Endvidere vil vi gerne henvise til det høringssvar til lovforslaget, som er 

afgivet af KommuneKredit. Heraf fremgår det, at KommuneKredits 

mulighed for at yde finansiering må forventes at forsvinde, hvis lovforslaget 

gennemføres i sin nuværende form. Vi bemærker, at det potentielt set vil 

betyde refinansiering af lån for 25 mia. kr. på helt ukendte vilkår. Det 

eneste, der er sikkert i den forbindelse, er en ekstraregning til forbrugerne 

som følge af det mere usikre grundlag for varmeforsyningerne. Dette emne 

har end ikke været drøftet og fremgår på ingen måde af lovforslaget.  

 

Samtidig åbner lovforslaget for, at ministeren administrativt kan ændre de 

eksisterende forbrugerbindinger. Det er foruroligende, at tæppet trækkes 
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væk under sunde investeringer i grøn omstilling og en sikker 

varmeforsyning for vores forbrugere.  

 

Vi vil på den baggrund kraftigt opfordre til, at lovforslaget sættes i bero 

indtil de fulde konsekvenser er belyst i en åben proces.  

  

På vegne af 

 

 Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune og formand for 

KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg,  

 

 Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune 

 

 Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune 

 

 Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune 

 

 Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune 

 

 Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Frank Jensen 

Overborgmester 
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