Ministertale til varmepumpedag 9. september
[Intro]
 Tak for invitationen til at være med i dag til at indlede ved
varmepumpedagen.


Varmepumper bliver nævnt oftere og oftere - ikke alene i sektoren - men
også på Christiansborg og i forbindelse med diskussionerne om
indretningen af det fremtidige energisystem i Danmark.



Jeg tror ikke, at det er fordi, vi politikere er begyndt at interessere os
mere for, hvordan en varmepumpe virker.



Jeg tror derimod, at det er fordi, de eldrevne varmepumper bliver set som
en del af løsningen på de udfordringer, vi står overfor, når vi på den
lange bane skal lægge helt om til vedvarende energi.
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[Varmepumpeteknologien er moden og klar]
 Varmepumpeteknologien er ikke ny, men moden og velafprøvet – det
virker!


Det nye er, at rammevilkårene for at udnytte varmepumpeteknologien
står foran en forandring.

[Små varmepumper]
 Der installeres i dag ca. 5.000 små varmepumper om året. Jeg hverken
vil eller kan sige, hvor mange der bør installeres om året. Men jeg kan
se, at det i dag er for svært at få god brugerøkonomi i at bruge elektricitet
til varme.




Vi er inde i en periode, hvor elpriserne er lave - ikke bare i Danmark men også i vores nabolande. Men den lave elpris slår ikke igennem i
forbrugerpriserne for el til opvarmning, blandt andet på grund af PSO.
Derfor har regeringen foreslået at fjerne PSO fra elregningen og finde en
anden måde at finansiere den på.
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Når PSO fjernes fra elregningen vil det styrke varmepumpernes
økonomi.



Mange har peget på, at det ikke er nok, og at der er brug for også at se på
den almindelige elafgift til varme. Det er noget, der bliver set på i
afgifts- og tilskudsanalysen.



Jeg vil gerne afsløre, at jeg umiddelbart har stor sympati for en sænkning
af afgifterne på strøm til varme – men vi skal se på tingene i en
sammenhæng herunder også have et godt øje til statens finanser. Derfor
skal vi have det analyseret i bund.



Regeringen har også bedt Energikommissionen om mere generelt at se
på, om en øget elektrificering af det danske energisystem er
hensigtsmæssig og i givet fald, hvordan det kan gøres for de lavest
mulige omkostninger.



Jeg ser naturligvis meget frem til at se, hvad Energikommissionen vil
anbefale på dette område.

[Ny pulje på 25 mio. kr. til installation af små vp]
 Selvom varmepumpeteknologien ikke er ny, så er der stadig mange
husejere, som endnu ikke er fortrolige med og måske har fuld tillid til
varmepumperne.


Og investeringen i en ny varmepumpe som erstatning for oliefyret er
også noget større.



Derfor glæder det mig meget, at der er et godt samarbejde mellem
branchen og Energistyrelsen omkring oplysning, kvalitetssikring og
uddannelse på området. Det giver varmepumpesektoren et solidt og
troværdigt fundament at stå på.



Jeg er også meget tilfreds med, at vi nu har fået sat et helt nyt program i
gang med puljen på 25 mio. kr., som skal understøtte nye måder at få
varmepumper etableret og sat i drift.
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Når den samme virksomhed installerer og har ansvar for driften, og
samtidig har ansvar for et stort antal varmepumper – så er der grundlag
for at drive en god forretning, som også giver kunderne en fordelagtig og
nemmere overgang fra det velkendte oliefyr til den lidt mere ukendte
varmepumpe.



Jeg ser frem til at følge udviklingen og erfaringerne fra dette nye
initiativ.



For det er helt afgørende, at vi forsøger at tage udgangspunkt i
husejerens situation og får skabt et godt grundlag for troværdige
langsigtede løsninger.



De små varmepumper har flere ting til fælles med de store varmepumper
til fjernvarme.

[Store varmepumper]
 Det gælder nemlig også for de store varmepumper, at det stadig er for
dyrt for værkerne at gå over til varmepumper sammenlignet med de
andre alternativer – naturgas og biomasse.


Jeg er helt opmærksom på, at der presses på for en afklaring af de
fremtidige vilkår for varmeværkerne når grundbeløbet ophører fra 2019.



Der er mange, der ønsker at fremme de store varmepumper, og der er
endda fortalere for at afsætte millioner af kroner i nye tilskud til de store
varmepumper.



Jeg tror ikke, det er vejen frem, at fjernvarmen skal være på støtten. Jeg
tror meget mere på, at vi skal få rammerne på plads, så vi kan udnytte
strøm til opvarmning, dér hvor det er økonomisk effektivt.



Jeg er ikke tilhænger af: ”Alle mand til pumperne” - altså at vi ensidigt
udpeger varmepumperne som den eneste vej for alle de decentrale
varmeværker.
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Jeg er derimod tilhænger af, at vi skaber et balanceret sæt af rammer,
som kan gøre det attraktivt at bruge eldrevne varmepumper, når
forholdene er til det.



Regeringen har som nævnt allerede foreslået at fjerne PSO fra
elregningen, og jeg ser også gerne at varmepumperne kan regnes med
som en del af energispareindsatsen. Det vil give varmepumperne endnu
et skub i den rigtige retning

[Outro – sidste talekort]
 Jeg ser derfor lyst på fremtiden, og jeg håber også, at
varmepumpebranchen deler optimismen.


Lad mig til sidst igen takke for det meget konstruktive samarbejde med
branchen, som er helt afgørende for, at vi får et solidt og effektivt
energisystem – og jeg håber og tror, at det kan fortsætte.



Tak for ordet og god konference.
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