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Klima- Energi- og Forsyningsudvalget  har i brev af 4. maj stillet mig følgende 

spørgsmål 343 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Michael Aastrup (V). 

Spørgsmål 343 

Hvad vil ministeren gøre for at kompensere de borgere med træpillefyr, som er me-

get hårdt ramt af prisstigninger på boligopvarmning, som følge af den manglende 

import fra Ukraine og Rusland? 

Svar 

Jeg er meget opmærksom på, at borgere med træpiller også oplever prisstigninger 

på boligopvarmning. Prisstigningerne kan bl.a. forklares af manglende import fra 

Ukraine og Rusland. 

 

Hvis man er bekymret for, at træpillepriserne fortsætter med at stige og dermed øn-

sker at skifte væk fra træpillefyret, er det muligt at skifte til fx fjernvarme, hvor det er 

muligt1. Med udspillet Danmark kan mere II foreslår regeringen bl.a., at kommu-

nerne i 2022 skal udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gas-

forsynede. Det kan også få betydning for husstande med træpillefyr i gasområder, 

da de vil få mulighed for at blive tilkoblet fjernvarme de steder, hvor det vurderes 

hensigtsmæssigt. Dér, hvor der ikke kommer fjernvarme, er det muligt at få tilskud 

til en varmepumpe via Bygningspuljen. 

 

På Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk kan borgere finde råd om, hvordan 

man kan spare på energien her-og-nu. På hjemmesiden findes også information 

om, hvilke andre tilskud, der kan søges, hvis det er svært at betale energiregningen 

her-og-nu. Fx er det igennem kommunen muligt at søge om at få et personligt til-

læg, hvis man er pensionist, eller hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter 

lov om aktiv socialpolitik. Regeringen og en række andre partier har reserveret 200 

mio. kr. til at dække kommunernes udgifter til disse ordninger, bl.a. ifm. Tillægsaf-

tale om målrettet varmecheck af d. 30. marts 2022. Igennem Udbetaling Danmark 

er det desuden muligt at få et varmetillæg, hvis man er pensionist med begræn-

sede supplerende indtægter og har en høj varmeregning.  

                                                      
1 Selvom nogle husstande med fjernvarme eller varmepumper har oplevet større prisstigning 

over fyringssæsonen 2021/2022 end husstande med træpillefyr, vurderes det typisk at være 
billigere at varme op med fjernvarme eller varmepumpe end med et træpillefyr. 
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Regeringen har foreslået målrettet kompensation til husholdningerne som følge af 

de økonomiske konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine. Regeringen har 

bl.a. foreslået et skattefrit engangsbeløb til modtagere af den supplerende pensi-

onsydelse (ældrechecken). Jeg håber, at et flertal i Folketinget støtter op om forsla-

get og regeringens ønske om i disse ekstraordinære tider at hjælpe dem, der bliver 

hårdt ramt og har mindst. 

 

Til sidst vil jeg henvise til, at regeringen netop har indgået en aftale om, hvordan de 

250 mio. kr. afsat med Aftale om målrettet varmecheck af d. 11. februar til at sikre 

hurtigere udfasning af fossile varmekilder i danskernes hjem skal fordeles. I den 

forbindelse er der bl.a. afsat midler til at gennemføre en energisparekampagne 

frem mod vinteren for at give borgere og virksomheder de bedst mulige forudsæt-

ninger for at reducere deres energiforbrug inden fyringssæsonen. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 

 


