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Wind
Denmark:
Statsligt
strømsalg
vil føre til
priskollaps
Et statsligt salg af
i en
størrelsesorden, som i…
perioder vil svare til
Jan
Debat
elforbruget
i
Hylleberg
Vestdanmark, vil være
forvridende for
prisdannelsen og vil gøre
den grønne omstilling
unødvendig dyr,
skriver Jan Hylleberg.

elektricitet
ANNONCE
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Flertal ændrer
pulje til
varmepumper:
"Flere kan få
tilsagn om
tilskud
fremadrettet"

Flertal ændrer pulje til
varmepumper: "Flere
kan få tilsagn om tilskud
fremadrettet"
Daniel Bue
Lauritzen

Frygt for nye
EU-regler:
Klimaminister Dan Jørgensen vil
åbne flere årlige
Cybersikkerhed
ansøgningsrunder til Bygningspuljen,
så flere kan få et
risikerer
at af
tilskud til energirenoveringer eller installation
detmen
nyeden er
varmepumper. "Det er en bedreblive
løsning,
GDPR
ikke god nok," lyder det.
Rikke Albrechtsen

Dansk
Affaldsforening:
Kommunerne
har ikke
ansvaret for
elektronikaffald
Debat Mikkel Brandrup

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
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I Esbjerg
drømmer de
om
Daniel Bue Lauritzen Redaktørvarmeforsyning
på rester fra
Klimaminister
Dan
Jørgensen
(S)
er med et bredt
MINISTERSVAR
VIS ALLE
industrien
politisk flertal i ryggen nu klar med ændringer af

Bygningspuljen,
Dan Jørgensen
svarer:

Morten Øyen

der skal give flere danskere

Mona mulighed
Juul (K) spørger
for at klima-,
få støtte til klimavenlige renoveringer
energi- og forsyningsministeren
eller udskiftning
deres gamle olie- eller gasfyr.
om auktionsdesignet
for af
5Gauktionen

Det sker efter overvældende stor interesse fra
Rasmusdanskerne
Helveg Petersen
i atspørger:
få del

i den 2,3 milliarder kroner store

R: Hvor stor en del af de
pulje, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.
forskellige sektorers
energiforbrug er elektrificeret?

"Det er naturligvis meget positivt, at danskerne har

NAVNENYT VIS ALLE
Om Sidsel
Homann
Jørgensen

Favrskov
ansætter
ny chef for
Teknik og
Miljø fra
Randers
Om Mads
Helleberg
Dorff

DI Vand
udpeger ny
chef i egne
rækker

Altinget
Netværk
EL: Hvordan
skal også, at mange oplevede at få et afslag.
desværre
omkostningerne til den nye
Få
Derfortilhar
vi nu
handlet hurtigt og
tilpasset puljen,
Om Kiki Jano
gasledning
Nordic
Sugar
Nielsen
finansieres?
så flere kan få tilsagn om tilskud et
fremadrettet," siger
Blik og Rør får
klimaminister Dan Jørgensen. politisk
ny
Dan Jørgensen svarer:
sekretariatschef
V: Hvordan
vil
Jørgensen
sikre,
netværk.
Konkret betyder ændringen, at der åbnes tre årlige
at forbrugerejede vandværker
ansøgningsrunder
til puljen i stedet
Som
for én.
fortsat
vil have gode
rammebetingelser?
medlemRedaktøraffor Altinget Forsyning er:
Samtidig sættes det enkelte tilskud til installation
fårog 25.850 kroner
Dan Jørgensen
svarer:
varmepumper
ned til mellem 21.140
EL: Hvilke bestemmelser skal
per husstand.
du
være opfyldt, før et salg kan
blive godkendt af
adgangMorten Øyen NYESTE
Imødekommer kritik
myndighederne?
JOB
Redaktør
til
Med beslutningen imødekommer ministeren kritikken
mj@altinget.dk
af Bygningspuljens udformning, der
professionel
ifølge blandt
andre brancherorganisationen Dansk
Køl & Varme
sparring
stik imod hensigten har resulteret i en opbremsning i
fra
JOB
markedet for varmepumper.
kolleger
Årsagen er, at mange potentielle og
varmepumpekunderForbrugerrådet Tænk søger
MIT ALTINGET
har afventet svar på deres ansøgning til puljen, indento politiske chefer
jævnlige
Hovedstaden
de har har besluttet sig for at tage springet fra olieMEST LÆSTE
møder
Daniel Bue Lauritzen
og gasfyr eller elvarme til de mere klimavenlige
FORSYNING
Vis min profil
med
varmepumper.
1. Frygt for nye
topfolk
EU-regler:
Det har skabt en stop-go-eﬀekt i markedet, men
MINE GEMTE ARTIKLER
fra
Cybersikkerhed
den problematik skal ændringerne a"øde, mener
risikerer at blive
den
det nye GDPR
Dan Jørgensen.
taget
så godtspørger:
imod
Søren Egge
Rasmussen

ordningen. Men det betød

ANNONCE

VIS
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politiskePOLITISK KALENDER
2. Måske skal vi
bare vænne os
får. Derfor tilpasser vi nu puljen, verden.
så vi nedbringer
til, at
"Vi lærer af vores erfaringer og lytter til den kritik, vi

VIS ALLE

sagsbehandlingstiden og så flere kan få tilskud.

Klimarådet
dumper
Samtidig imødegår vi de mulige negative eﬀekter på
regeringen
markedet,"
siger
han ier
pressemeddelelsen. Konference: KL Teknik og Miljø 2021
Grønlandsk
debattør:
Hvad
Læs mere om vores netværk
09:00
Virtuelt
Danmark uden Grønland?
3. Fhv.
Ingen perfekt løsning
miljøborgmester
Debat Jesper Ravnborg
og miljødirektør
Søren Bülow, der som direktør i Dansk Køl og Varme,
: Det var aldrig
har været blandt kritikkerne af den tidligere
regeringens og
DI's ønske, at Vis alle
udformning af puljen, er også umiddelbart glad for
dødslisten
ændringerne.
skulle lykkes
16. APRIL

FØDSELSDAGE

"Det er positivt, at tilskudssatsen sættes lidt ned, så
den kommer flere til gode. Det var der brug for, for

4.

KL og Danva
giver ”et kærligt
puf til
regeringen”:
Søren Holst
Stigende
61 år den 4. marts
grundvand
Direktør,hurtig
Kolind, fhv. adm. direktør,
kræver
Brüel & Kjær
handling

5.

Danske Havne:
"Nu siger jeg
det lige ud. Det
er simpelthen
Ønsk
ikke
nok tillykke
at
tænke elbiler og
ladestandere"

der er mange, der gerne vil have installeret en

Henrik Garver
Pia Rybenfeldt
varmepumpe,"
siger
han.
47 år den 4. marts
54 år den 4. marts
Adm. direktør, Foreningen af
Han frygter
Rådgivende Ingeniører

Seniorpartner og vicepræsident,

dog stadig, atnordisk
ændringen
fra én
til tre
leder for Cloud
Application

Innovation, IBM Global Business
årlige ansøgningsrunder kan
betyde, at hans

medlemmer vil stå uden ordrer i dele af året.
"Det er en bedre løsning, men den er ikke god nok.
Det betyder bare, at der erØnsk
stop-go
tre gange om året
Ønsk tillykke
tillykke
i stedet for én. Det løser ikke helt problemet," siger
han.
I den første runde i efteråret blev
der udmøntet 245
ANNONCE
millioner kroner. Her var det gennemsnitlige tilskud
ifølge Energistyrelsen på 42.583 kroner.
Energistyrelsen forventer, at den næste

NAVNENYT

ansøgningsrunde vil åbne umiddelbart efter påske.
SENESTE FRA TWITTER

MEST LÆSTE FORSYNING

LÆS OGSÅ
1.

Frygt for nye EU-regler:
Cybersikkerhed risikerer at blive det
nye GDPR

Pulje til varmepumper tømt på fire
dage: Nu vil Dan Jørgensen se på
ændringer
2. Måske skal vi bare vænne os til, at
Klimarådet dumper regeringen
3.

Fhv. miljøborgmester og miljødirektør
: Det var aldrig regeringens og DI's
ønske, at dødslisten skulle lykkes

4.

KL og Danva giver ”et kærligt puf til

OMTALTE PERSONER

Dan Jørgensen
https://www.altinget.dk/forsyning
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