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grønt dansk-argentinsk samarbejde
Den argentinske regering har sat vind i sejlene for en mar-
kant grøn omstilling af energisektoren. Helt konkret er må-
let, at argentinerne skal have 20 pct. vedvarende energi i 
2025. I 2017 var den på 2 pct. Der forestår altså en massiv 
udbygning af de grønne energiformer, hvis landet skal nå 
sit mål. Netop derfor indgår Danmark og Argentina nu et 
energisamarbejde. 

Aftalen vil give det sydamerikanske land mulighed for 
at trække på de erfaringer, som Danmark har opnået med 
vedvarende energi over de sidste årtier. Det skriver Energi-, 
Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

Helt konkret skal de to lande samarbejde om vigtige 
områder, der skal understøtte integrationen af mere vind-
energi i det argentinske energisystem, skriver ministeriet. 
Desuden vil samarbejdet fokusere på udvikling af offentlige 
udbud af vedvarende energi og energiplanlægning. 
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danske lastbiler transporterer mindre
De danske lastbiler kørte ikke med helt så meget gods i 
2018 som tidligere. Lastbiler med danske nummerplader 
transporterede således 3,4 pct. mindre gods i 2018, når man 
sammenligner med året før. Det viser tal fra Danmarks 
Statistik. Transporten måles i antallet af ton gods, og hvor 
langt lastbilerne har kørt. 

Tilbagegangen i 2018 dækker over, at der har været færre 
kørsler i Danmark, mens transporter internationalt ligger 
nogenlunde på niveau med sidste år. Den internationale 
kørsel med danske lastvogne går hovedsageligt til nabo-
landene Sverige, Norge og Tyskland.

De seneste år er godstransporten på de danske veje el-
lers steget, men det har været lastbiler med udenlandske 
nummerplader, som har taget en større bid af kagen, når 
der skal transporteres fra A til B. 

De seneste tal for udenlandske biler er dog kun fra 2017, 
hvor godstransporten steg med 2 pct. i forhold til året før. 
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Minister klar til at skærpe kontrol
Hvis der er misbrug, er beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen (V) klar til at skærpe kontrollen, når EU-
borgere fremover hurtigere kan få dagpenge. Sådan lyder 
meldingen, efter at EU-Kommissionen, EU-Parlamentet 
og medlemslandene er blevet enige om, at man efter en 
måneds arbejde i et andet EU-land har ret til dagpenge. 
Det har Danmark længe kæmpet imod.

I Danmark siger reglerne tre måneder, men det står til 
at blive ændret nu, hvilket Troels Lund Poulsen langt fra 
er tilfreds med.
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Priser på sygehusmedicin sænkes
Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og 
Lægemiddelindustriforeningen blev tirsdag enige om to 
nye aftaler, der betyder lavere priser på medicin.

Listepriserne på sygehusmedicin sænkes med i alt 12,5 
pct. over fire år. Samtidig sættes der loft over priserne på 
medicin på apotekerne.

Den nye aftale betyder, at maksimalprisen på medicin på 
apotekerne ikke stiger indtil 1. april 2022. Det vil sige, at der 
indføres et loft over priserne, så de ikke stiger yderligere. 
Priserne kan dog fortsat sættes ned i perioden.
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Af Morten Munkholm

Der er rigeligt med varme 
at tage af på Rockwools 

fabrikker. Når isoleringsvirk-
somheden omdanner sten til 

stenuld, foregår 
det ved tempe-
raturer over 1000 
grader, og det gi-
ver selvsagt noget 
overskudsvarme, 

som der kan kan deles ud af.
Derfor har Rockwool alle-

rede i dag sluttet sig sammen 
med fjernvarmesystemet i 

Vamdrup og Arden, hvor fa-
brikkerne sidste år leverede 
varme til ca. 1500 husstande. 

Med en investering på 13 
mio. kr. i et nyt anlæg i Nord-
jylland kan yderligere 1600 
huse nyde godt af overskuds-
varmen, men Rockwool af-
venter som flere andre indu-
strivirksomheder, hvordan de 
politiske forhandlinger om nye 
afgifter på området ender ud.

“Vi ser gerne, at der kommer 
en fornuftig løsning, som gør 
det muligt for os at investere i 
mere overskudsvarme,” lød det 
fra adm. direktør Jens Birgers-
son, da han mandag fik besøg 
af skatteminister Karsten 
Lauritzen. 

Han er klar til at bruge 150 
mio. kr. frem for de 100 mio. 
kr., der oprindeligt var sat af, 
og lagde samtidig vægt på, at 
det er hans plan at lande en af-
tale oven på nye forhandlinger 
onsdag og torsdag i denne uge.

“Jeg er jo ikke herre over, 
hvad de resterende partier vil, 
men regeringen er i hvert fald 
kommet og har sagt, at vi er 
klar til at bruge 50 pct. mere, 
end vi satte af i energiaftalen, 
hvis vi kan blive enige inden 
et folketingsvalg. Så er der ro 
om, hvilke regler der gælder,” 
sagde karsten Lauritzen.

Minister på tilbagetog
Ifølge et aftaleudkast, Børsen 
har læst, vil regeringen droppe 
den oprindelige plan om én 
fælles afgift på overskuds-
varme. I stedet lægges der op 
til en differentieret afgift på 
10-15 kr. pr. GJ (gigajoule) for 
certificerede virksomheder og 

20-25 kr. pr. GJ for andre virk-
somheder. Samtidig vil der 
blive indført en prisregulering, 
som skal lægge loft over den 
forrentning, virksomhederne 
kan få ud af nye investeringer 
i overskudsvarme. I aftaleud-
kastet var der lagt op til maks. 
12 pct., men oven på højlydte 
protester fra flere virksomhe-
der er skatteministeren nu klar 
til at løsne op for sit krav.

“Vi har nok været for kon-
servative i den prisregulering, 
Skatteministeriet har lagt op 

VLAK vil skyde 50 mio mere i overskudsvarme
Efter flere måneders forhandlinger om 
nye afgifter på virksomhedernes over-
skudsvarme forventer skatteministeren 
nu en politisk aftale i denne uge

 ■  For otte måneder si-
den landede energifor-
liget, hvor der blev sat 
100 mio. kr. af til mere 
overskudsvarme.

 ■  målet er at øge udnyt-
telsen af virksomhe-
ders overskudsvarme 
med 35 pct., hvilket 
svarer til at varme 
yderligere 20.000  
husstande op.

 ■  i efteråret spillede 
skatteministeriet dog 
ud med en ny ensartet 
afgift, som ifølge 
både industrien og 
dansk Fjernvarme 
ville dræbe flere nye 
projekter.

FAKTA     
Uløst strid om  
overskudsvarme

karsten lauritzen (V),  
skatteminister

“Vi har nok været 
for konservative 
i den prisregu
lering, Skatte

ministeriet  
har lagt op til”

Af Morten Munkholm

Godt otte måneder er der 
gået, siden regeringen lan-

dede et energiforlig og satte 
100 mio. kr. af til at udnytte 
mere overskudsvarme.

Men der er endnu ikke lan-
det en aftale om, hvordan det 
nye afgiftssystem konkret skal 
se ud, og mens de politiske for-
handlinger er trukket i lang-
drag, har flere virksomheder 
slået bremsen i for nye inve-
steringer på området.

“Der har været et klart stop i 
investeringerne, fordi der har 
været usikkerhed om, hvordan 
de fremtidige regler vil se ud. 
Vi har anbefalet at få indført 
en certificeringsordning, men 
vi har også arbejdet for en la-
vere afgift,” fortæller branche-
direktør Troels Ranis fra DI.

I efteråret meldte Coop 
f.eks. ud, at supermarkedskæ-
den helt havde droppet nye 
overskudsvarmeprojekter i sin 
nye energiplan. og i Aalborg 
er der skabt usikkerhed om, 
hvorvidt borgmester Thomas 

Kastrup-Larsens arbejde for 
en grøn omstilling af fjern-
varmen kan gøre brug af mere 
overskudsvarme fra Aalborg 
Portland.

Derfor glæder Troels Ranis 
sig over, at skatteministeren 
nu er klar med 50 mio. kr. eks-
tra, så afgiften kan ende på et 
lavere niveau.

“Skatteministeriet lagde 
faktisk op til en øget afgift på 
området, og derfor skal vi og-
så længere ned, end hvad der 
blev lagt op til. Hvis vi skulle 
høste det fulde potentiale af 

DI: Uvished om ny varmeafg ift har skabt investeringsstop

måneder har det taget,  
siden energiaftalen blev 
lavet. Der er endnu ikke 

fundet en løsning  
for overskudsvarme
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Analyse
Af Morten Crone, politisk redaktør

Hvem fyrer for fuglene?
Virksomhedernes overskudsvarme er lige 

nu omdrejningspunktet i et benhårdt 
opgør mellem sværindustrien på den ene 
side og Folketinget på den anden.

opgøret handler om, hvor godt det skal 
kunne betale sig for virksomhederne at levere 
det, som regeringen håber: overskudsvarme, 
der kan opvarme 20.000 flere boliger end nu.

I månedsvis har partierne på Christians-
borg forhandlet om en løsning, der skal gøre 
det attraktivt for virksomhederne at inve-
stere i løsninger, der gør dem i stand til at 
sælge overskudsvarme som fjernvarme.

Politikernes hovedpine er at sikre, at virk-
somhederne ikke ender med at få en for høj 
forrentning af deres investeringer. Det vil 
nemlig være til ugunst for såvel skatteydere 
som varmeforbrugere.

Ifølge virksomheder som Shell og Aal-
borg Portland er den forrentning, der for-
handles om lige nu, dog så dårlig, at de ikke 
vil gennemføre investeringerne.

I øvrigt advarer virksomhederne om, at 
den model, politikerne har lagt frem, er så 
kompliceret, at de er usikre på, om de over-
hovedet kan regne investeringerne hjem.

omvendt frygter politikerne, at de reg-
neeksempler, som virksomhederne lægger 

frem, tegner et skrækbillede af noget, der 
i virkeligheden er en rigtig god forretning.

og samtidig ønsker politikerne at undgå 
at gøre virksomhedernes incitament så lu-
krativt, at de bruger mere energi, end pro-
duktionen berettiger, blot for at tjene på 

overskudsvarmen. 
Skatteminister 

Karsten Lauritzen 
(V) er nu på vej med 
et nyt forslag, som 
regulerer virksomhe-
dernes afregnings-
pris på en ny måde. 

Ét er, om han kan 
få flertal for det på 
Christiansborg. 
Noget andet er, om 
Portland og Shell så 
siger nej tak. De to er 
nemlig imod enhver 
form for prisregule-

ring. Politikernes pine er, at overskudsvar-
men fra de to virksomheder alene svarer 
til målet om de 20.000 ekstra boliger end i 
dag. Dermed kører flere spil poker samtidig. 
Spørgsmålet er, om det bliver virksomhe-
derne eller politikerne, der kalder et bluff.

Spørgsmålet 
er, om det 
bliver virk
somhederne 
eller politi
kerne, der 
kalder  
et bluff

til,” sagde karsten Lauritzen 
ved sit besøg hos Rockwool, 
men fastholdt også, at der vil 
komme en prisregulering.

“Hvis partierne ville bruge 
200 eller 300 mio. kr., var der 
ikke brug for prisregulering. 
Men pointen er, at vi kun har 
100 eller 150 mio. kr.,” sagde 
ministeren og kaldte det en 
sidste knast i forhandlingerne.

“Vi skal finde det punkt, 
hvor det kan betale sig at in-
vestere i overskudsvarme, og 
virksomhederne kan tjene 

penge på det, men hvor udgif-
terne omvendt ikke bare bliver 
væltet over på forbrugerne,” 
tilføjede karsten Lauritzen, 
som ikke kunne sætte tal på, 
hvad der er i hans optik er en 
fair forrentning.
Børsen kunne sidste uge for-

tælle, hvordan en af landets 
største leverandører af over-
skudsvarme, Shell Raffina-
deriet i Fredericia, forventer 
at droppe en ny investering i 
overskudsvarme til yderligere 
10.000 husstande, hvis politi-
kerne indfører prisregulering. 
også cementfabrikken Aalborg 
Portland, der leverer varme til 
ca. 23.000 husstande, venter at 
droppe en stor investering, hvis 
der indføres prisregulering. og 
advarslerne fra de to kæmper 
har også vakt opsigt politisk.

“Det er et klart vidnesbyrd om, 
at det, regeringen hidtil har 
spillet ud med, ikke har været 
godt nok. Hvis skatteministe-
ren nu er i bevægelse på det, 
må vi håbe, han bevæger sig 
nok,” siger Socialdemokrati-
ets energiordfører, Jens Joel, 
som ser frem til at få indblik 
i ministerens lempede model 
for prisregulering.

Rockwool-chef Jens Birgers-
son truer ikke på samme måde 
som Aalborg Portland og Shell 
med at droppe planlagte inve-

steringer, men slog på manda-
gens møde fast, at han håbede 
på en mere transparent og 
pragmatisk løsning, end hvad 
der var lagt op til.

karsten Lauritzen slog dog 
fast, at der er så stor forskel 
på virksomhedernes investe-
ringscases, at der nok også vil 
være skuffede miner over den 
kommende aftale.

“Når vi laver sådan en aftale, 
vil der være nogle, der bliver 
glade, mens andre gerne ville 
have haft noget mere,” lød det.

VLAK vil skyde 50 mio mere i overskudsvarme

Skatteminister Karsten Laurit
zen (t.v.) mødtes mandag med 
Rockwoolchef Jens Birgersson 
(t.h.) i Hedehusene.  
Foto: Jeppe Bøje Nielsen

mio. kr. vil regeringen nu 
bruge på at fremme udnyt-
telsen af overskudsvarme i 

en ny politisk aftale
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DI: Uvished om ny varmeafg ift har skabt investeringsstop
overskudsvarmen, skulle den 
jo være afgiftsfri,” siger bran-
chedirektøren.

S: Langsom minister
På Christiansborg peger So-
cialdemokratiets energiord-
fører, Jens Joel, på regeringen 
som den skyldige i, at forhand-
lingerne er trukket i langdrag.

“Regeringen kunne have 
taget fat på det her før energi-
forliget sidste år, og de kunne 
også have forhandlet det på 
plads under energiforliget,” 
siger han og understreger, at 

der også har været radiotavs-
hed fra skatteminister Kar-
sten Lauritzen (V) undervejs 
i processen.

“Der har været flere måne-
der, hvor vi ikke blev indkaldt 
til forhandlinger, så det er i 
hvert fald ikke oppositionens 
skyld, hvis der ikke kan indgås 
en aftale om det her inden et 
valg,” siger Jens Joel.

Ved et møde hos Rockwool 
mandag fortalte karsten Lau-
ritzen, at det har været en svær 
opgave at finde enighed blandt 
alle partier på et så teknisk 

kompliceret område, hvor to 
projekter ikke er ens. Sam-
tidig afviste han, at det ikke 
har været økonomisk muligt 
helt at fjerne afgiften på over-
skudsvarme.

“Hvis du har noget, som der 
ikke er nogen afgift på, som så 
fortrænger noget, der er afgift 
på, så mangler der nogle penge 
i kassen,” sagde ministeren, 
som også roste sine politiske 
kolleger for konstruktive for-
handlinger så tæt på et valg. 

“Jeg oplever, at der er et ge-
nerelt ønske blandt partierne 

om at blive enige om det her. 
Jeg er faktisk lidt overrasket 
over det, for når man nærmer 
sig et valg, er det som regel 
sådan, at det bliver sværere 
at indgå forlig,” sagde karsten 
Lauritzen, som også venter en 
aftale senere på ugen.

Jens Joel understreger dog, 
at der fortsat er uløste knaster, 
som kan få forhandlingerne til 
at trække ud.

“Vi skal ikke bare have en 
hurtig aftale, men også en god 
aftale,” understreger socialde-
mokraten.

Troels Ranis, branchedirektør 
i erhvervsorganisationen DI. 
PRfoto

troels ranis,  
branchedirektør i Di

“Hvis vi skulle 
høste det fulde 
potentiale af 

overskudsvarmen, 
skulle den jo være 

afgiftsfri”


