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Kære DENFO

Tak for jeres henvendelse, hvor I bl.a. spørger til konsekvenserne af grundbeløbets
ophør i relation til fjernvarmekunderne. Jeg følger udviklingen og tager situationen
med grundbeløbets ophør meget alvorligt.
Jeg er klar over, at en række fjernvarmeværker og ikke mindst forbrugere står til at
blive hårdt ramt af støtteophøret. Grundbeløbsstøtten er givet som en midlertidig
produktionsuafhængig kapacitetsbetaling til kraftvarmeanlæggene for at stå driftsklare og til rådighed for elmarkedet størstedelen af årets timer. Grundbeløbets ophør har således været kendt i mange år.
Mange af fjernvarmeværkerne har også allerede været i gang med at forberede sig
på en fremtid uden grundbeløb, f.eks. gennem investeringer i nyt anlæg, afvikling af
gæld og henlæggelser. Der er også nogle værker, som har benyttet sig af varmepumpepuljen eller har fået lov til at omlægge til biomasse. Herudover kan jeg også
fremhæve branchens egen indsats for at afbøde virkningerne, f.eks. ”Dansk Kraftvarme Kapacitet”.
Fjernvarmekunderne må ikke belastes af et evt. underskud på elproduktionssiden.
Det er jeg enig i. Reglerne på området er klare: ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg må ikke fordele deres omkostninger på en måde, der kan anses for at være
urimelig for fjernvarmeforbrugerne. Det følger også af varmeforsyningsloven og
elforsyningsloven, at fordelingen af omkostningerne på et kraftvarmeanlæg skal
være rimelige.
Jeg vil derfor opfordre jer til at kontakte Energitilsynets sekretariat med en klage,
hvis I oplever, at dette princip ikke følges. I forbindelse med klagesager vil Sekretariatet for Energitilsynet foretage en konkret vurdering af omkostningsfordelingen og
rimeligheden.
Jeg har noteret mig jeres anbefaling om, at de berørte kraftvarmeværker bør udskille elproduktion, fjernvarmeproduktion og distribution i tre selvstændige selskaber.
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Med hensyn til elkapaciteten på kraftvarmeværkerne i relation til elforsyningssikkerhed, så kan jeg oplyse jer, at grundbeløbsværkerne står for en relativt lille del af
den samlede elkapacitet i Danmark, og de er som udgangspunkt ikke nødvendige
for at kunne opretholde elforsyningssikkerheden. Det er Energinet, som er ansvarlige for opretholdelse af elforsyningssikkerheden i Danmark, og det er et ansvar,
som jeg har stor tiltro til, at de løfter, også efter grundbeløbsstøtten frafalder.
Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for jeres interesse for grundbeløbets ophør. Jeg
håber, at I vil fortsætte med at følge udviklingen på området.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt
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