Beslutningsforslag nr. B 147

Folketinget 2015-16

Fremsat den 1. april 2016 af Andreas Steenberg (RV), Martin Lidegaard (RV) og Morten Østergaard (RV)

Forslag til folketingsbeslutning
om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse
Folketinget lægger vægt på, at den grønne omstilling foregår så økonomisk effektivt som muligt.
Folketinget pålægger derfor regeringen senest den 1. november 2016 at fremsætte lovforslag, der sikrer, at udbyg-

ning af biomassekedler på decentrale værker begrænses, og
at installation af store varmepumper fremmes.
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Bemærkninger til forslaget
Elektricitet er udpeget til at være den centrale energibærer
i et energisystem med færre fossile brændsler. Potentialet
for at dække store dele af varmeforbruget med el via varmepumper er betydeligt – også på kort sigt. Det halter imidlertid med at få udrullet store varmepumper i Danmark.
Det skyldes bl.a., at der i dag er markant forskel på de afgifter, der lægges henholdsvis på el til varmeproduktion og
på biomasse. Det betyder, at der ikke er selskabsøkonomi i
at etablere store varmepumper. Derfor fristes især de naturgasfyrede kraftvarmeværker til investeringer i ren varmeproduktion på biomasse med en massiv konverteringsbølge
mod biomasse til følge.
Dette er problematisk af flere grunde. For det første giver
det bedre samfundsøkonomisk mening at anvende de store
mængder vindenergi, som allerede er i systemet, fremfor at
importere stadig dyrere biomasse i stor stil. For det andet vil
udnyttelse af billig vindstrøm med stor sandsynlighed kunne
føre til billigere varme for forbrugerne. For det tredje vurde-

res anvendelse af strøm fra vind at være mere bæredygtig og
klimavenlig end biomasse. For det fjerde får staten år for år
et større provenutab som følge af den igangværende konverteringsbølge til biomasse.
Målet om at begrænse udbygning af biomassekedler på de
decentrale værker og at fremme installation af store varmepumper kan nås på flere måder. Man kan f.eks. ændre på afgiftssystemet, så det bliver mere attraktivt at udnytte vindstrøm fremfor biomasse til varme, jf. den igangværende og
stærkt forsinkede afgifts-, og tilskudsanalyse, eller man kan
regulere sig til færre biomassekedler. Det afgørende for forslagsstillerne er, at der bliver sendt et kraftigt signal til investorerne om, at yderligere investeringer i biomassekedler
hurtigt kan vise sig at være en dårlig forretning, fordi et flertal i Folketinget ønsker at bremse den nuværende udbygning
af biomassekedler og at tilgodese store varmepumper, der
omvendt bør blive en betydelig bedre investering.
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Skriftlig fremsættelse
Andreas Steenberg (RV):
Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved
at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om
varmepumper og begrænsning af biomasse.
(Beslutningsforslag nr. B 147)

fremme

af

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager
forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

