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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

 
 

Til: Udvalgets medlemmer 

Dato: 17. januar 2023 

Januar-redegørelsen om afvikling af lovprogrammet frem til vinterferien

  

 

Hermed et uddrag af statsministerens januar-redegørelse for afvikling af re-

geringens lovprogram frem til vinterferien. Uddraget omfatter de lovforslag og 

redegørelser, som vedrører Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets ressort-

område. 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Roel Andersen, 

Udvalgsassistent 
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Klima-, energi- og forsyningsministeren 

 

Ændring af lov om varmeforsyning (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-

fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisre-

guleringen) (Jan II)  

 

Lovforslaget har til formål at skabe bedre rammer for investeringer i udnyttelsen 

af geotermi til fjernvarme. Endvidere indeholder lovforslaget forslag om over-

førsel af overskydende gratis tildelte CO2-kvoter til statsstøttede CO2-

fangstenheder. Lovforslaget er en opfølgning på dele af klimaaftalen for energi 

og industri m.v. mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-

keparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020, opføl-

gende aftale til klimaaftalen om en konkret udmøntning af en model for prisre-

gulering af opvarmet vand fra geotermiske anlæg mellem samme partier fra de-

cember 2021 samt dele af aftalen om en køreplan for fangst, transport og lagring 

af CO2 mellem samme partier fra december 2021. Lovforslaget er en genfrem-

sættelse af L 36, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgs-

vindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produk-

ter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn 

med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg) (Jan II) 

 

Lovforslaget har til formål at omlægge støtten til forsøgsvindmøller til en inve-

steringsstøttemodel, der udmønter midler til forsøgsvindmøller på land i 2023 

og 2024 og åbner mulighed for støtte til forsøgsvindmøller efter 2024 samt støt-

te til forsøgsvindmøller på hav. Herudover foreslås en række tilpasninger af VE-

lovens bestemmelser med henblik på at understøtte den teknologiske udvikling 

og tydeliggøre allerede gældende ret. Lovforslaget er en opfølgning på klimaafta-

len om grøn strøm og varme mellem den daværende regering (Socialdemokrati-

et), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet og Kri-

stendemokraterne fra juni 2022 og klimaaftalen for energi og industri m.v. mel-

lem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkepar-

ti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020. Lovforslaget er en genfrem-

sættelse af L 37, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
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Ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet (Implementering af 

forskellige aftaler om grøn omstilling, herunder dele af power-to-x-aftalen fra 

marts 2022) (Feb I) 

 

Formålet med lovforslaget er bl.a. at understøtte den grønne omstilling ved at 

styrke muligheden for at indpasse en øget mængde vedvarende energi og frem-

me en hensigtsmæssig placering af elforbrug og elproduktion. Derved udnyttes 

kapaciteten i elnettet mere effektivt, hvilket kan bidrage til at sikre en omkost-

ningseffektiv grøn omstilling. Endvidere tages der med lovforslaget endnu et 

skridt mod at sikre en grøn energisektor ved at udelukke nye tilladelser til elpro-

duktion baseret på kul. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udvikling og 

fremme af brint og grønne brændstoffer (power-to-x strategi) mellem den davæ-

rende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale 

Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal 

Alliance og Alternativet fra marts 2022, klimaaftalen for energi og industri m.v. 

mellem samme parter fra juni 2020 og aftalen om implementering af VE-II art. 

21 om en særordning for kommunale solceller og solcelle-analyse mellem den 

daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Dansk Fol-

keparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og 

Alternativet fra december 2020. 
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