
Se 
muligheder 
i klimaloven 
med disse 
3 trin 
og spar både 
penge og CO2

Folketinget 
har indgået en 
klimaaftale, der 
bl.a. indeholder 
en række afgifts-
ændringer og en 
grøn skattereform 
med CO2-afgift.
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Det er en omstilling, der kræver en stor indsats af os alle.

Er du klar til 
den grønne 
omstilling?

Danmarks klimalov stiller krav om en grøn 
omstilling af energiforbruget i både industri 
og erhvervsliv. På kort sigt skal Danmarks 
udledning af drivhusgasser reduceres med 
70 % i 2030. For at nå det mål, betyder det 
en udfasning af olie- og gasfyr.

Det er en omstilling, der kræver en stor 
indsats af os alle. Til gengæld er det 
en omstilling der på sigt betyder, at der 
er gode besparelser at hente - både 
økonomisk og klimamæssigt.

Klimaloven fastlægger helt grund-
læggende et stigende ambitionsniveau på 
klimaets vegne. Mindst hvert femte år vil 
klimamålsætningen løbende blive justeret 
ud fra en præmis om, at en ny målsætning 
ikke må være mindre ambitiøs end den 
allerede eksisterende.

Med andre ord vil kravene kun blive 
skærpede fremover.

Der er altså meget at vinde for din 
virksomhed, hvis I bliver en del af 
udviklingen med det samme.

Vi har lavet en liste til dig, som 
indeholder 3 punkter, der giver dig et 
hurtigt indblik i, hvordan din virksomhed 
finder mulighederne i klimaloven. Og så 
selvfølgelig, hvordan I undgår de negative 
konsekvenser, som højst sandsynligt vil 
ramme virksomheder, der ikke omstiller sig.

Derudover får du i et bonuspunkt en 
forudsigelse om en kommende CO2-afgift, 
som du bør forberede dig på.
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Udnyt dem og brug dem til din fordel.

De 3 
muligheder

Undgå øgede udgifter til afgifter

1

Et af initiativerne i den nye klimalov er at 
sænke forbruget af fossil brændsel og 
fremme grøn energi. Afgiften på fossile 
brændstoffer anvendt til opvarmning er i 
forhold til 2020 steget med 10 % pr. 1. januar 
2021. Det betyder altså større udgifter, hvis 
din virksomhed benytter den type energi til 
opvarmning.

Og har du lyst eller økonomi til at bruge 
endnu flere penge på afgifter?

Når du skal minimere brugen af fossile 
brændstoffer til opvarmning, så har du to 
muligheder. Du kan få etableret fjernvarme
- eller du kan få installeret en 
varmepumpe, der bruger bæredygtig
grøn strøm fra vindmøller.

Skiftet til fjernvarme kræver at muligheden 
er til stede i dit område. En varmepumpe er 
en nemmere, hurtigere og billigere
løsning. Du kan vælge at gå hele vejen 
med en mono-løsning, hvor du kun får 
varme fra varmepumpen, eller du kan få 
lavet det som en hybridløsning, der er en 
kombination af varmepumpen og f.eks. olie 
eller gas.

Udover brugen af grøn strøm til 
varmepumpen er der også en række andre 
fordele ved at skifte til en varmepumpe. 
Hvad der bedst kan betale sig for din 
virksomhed, undersøger vi gerne med en 
analyse af jeres varmeforbrug.



4

Udnyt den lavere afgift på el til opvarmning

Forbered dig på en kommende CO2-afgift

2

3

Samtidig med at afgifterne øges ved brug 
af fossile brændstoffer til opvarmning, så 
er afgiften på elektricitet til opvarmning sat 
ned.

Den lavere afgift trådte i kraft fra 1. januar 
2021.

Fremover får momsregistrerede 
virksomheder med adgang til godtgørelse 
af elafgift mulighed for at godtgøre hele 
afgiften på elektricitet til rumvarme med 
undtagelse af 0,4 øre per kWh.

Bruger din virksomhed allerede primært 
elektricitet til opvarmning, så kan I altså se 
frem til en lavere afgift.

Med en varmepumpe der benytter grøn 
strøm fra vindmøller, vil du derfor også 
kunne udnytte den lavere afgift på el.

Og ellers, så er det værd at overveje 
om din virksomhed skal omlægge jeres 
energiforbrug, så I kan drage fordel af 
klimalovens muligheder.

Der kan efterhånden ikke være tvivl om, at 
en decideret CO2-afgift bliver en realitet i 
løbet af de kommende år.

Vi vil derfor opfordre dig til, at du allerede 
nu overvejer, hvor meget en sådan afgift vil 
ramme din virksomhed.

Vi kan endnu ikke sige noget om, hvor 
stor afgiften bliver pr. ton, men det kan 
blive dyrt at bruge fossile brændstoffer til 
opvarmning.

Hvis du gerne vil udlede mindre CO2, kan 
en varmepumpe være den rigtige løsning 
for din virksomhed. Med en varmepumpe 
kan du få en individuel løsning, der er 
skræddersyet til din virksomhed.

Du kan vælge en mindre CO2-reduktion 
eller du kan gå hele vejen og få en 100 % 
CO2-neutral varmeløsning. Så udgår du at
blive ramt af den nye afgift i de kommende 
år.
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Danmarks nye klimalov har den store fordel, at den gør det nemmere for 
de fleste virksomheder at omstille sig til en fremtid på en nem og økonomisk 
bæredygtig måde. Tidligere skulle virksomheder holde udgifter til elektricitet til 
rumvarme, komfortkøling og el-vandvarme adskilt fra udgifter til proces (drift, 
produktionsanlæg, edb-udstyr, belysning osv.).

Elektricitet brugt til varme godtgjordes nemlig tidligere efter en lavere 
godtgørelsessats end elforbrug til proces. Men det ændrede sig med klimaloven.

Med den nye klimalov godtgøres afgiften på elektricitet til varme efter samme 
princip, som elektricitet der bruges til proces. Begge dele godtgøres over 
momsangivelsen med undtagelse af 0,4 øre per kWh.

Det er et godt initiativ, som gør det væsentligt nemmere at komme i gang med en 
gradvis omstilling.

Bonus: 
Forbered dig på 
en kommende 

CO2-afgift



Har du brug for 
hjælp?

Læs mere på ewii.dk/varmepumper

Der er ikke to virksomheder der er ens, når det handler om at få den rigtige varmeløsning. 
Vi hjælper med at skræddersy den helt rigtige løsning, der passer til din virksomhed.

Bestiller du en varmepumpe hos os, får du en samlet løsning, hvor både installation, service 
og reparationer indgår.

Når vi udregner din pris, tager vi højde for tilslutningsbidragets størrelse og eksisterende 
varmeforbrug. Vi udregner en individuel pris og anbefaler et tilslutningsbidrag, som 
matcher din virksomheds varmebehov.

Kontakt din personlige erhvervskonsulent og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din 
virksomhed med en grøn og miljørigtig varmeløsning.

Alex Falkenstrøm

Key Account Manager
alfa@ewii.dk
28 10 72 63

Henrik M. Lauritzen

Erhvervskonsulent
hlau@ewii.dk

51 15 23 87
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