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Høringssvar til bekendtgørelser om 
CO2-fangstanlæg 

Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) har med interesse læst ’Bekendtgørelse om 
kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed 
efter varmeforsyningsloven’ samt ’Ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om kommuners 
og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres 
hovedvirksomhed efter elforsyningsloven’. 

C4 støtter op om intentionerne i de to bekendtgørelser. Det er rigtig positivt, at Energistyrelsen 
med de to bekendtgørelser skaber hjemmel til at kommuner og kommunalt ejede virksomheder 
kan eje og drive CO2-fangstanlæg, Det er ligeledes positivt, at bekendtgørelserne forsøger at 
sikre lige konkurrencevilkår mellem disse og private aktører med interesse i CO2-fangst. 

C4-kredsen favner mange interesser og selskabsformer, og mange af medlemmerne sender 
derfor et selvstændigt høringssvar, som varetager deres respektive interesser. C4’s høringssvar 
fokuserer derfor alene på de fælles interesser. C4 ser frem til samarbejdet i hovedstadens CO2-
klynge jf. CCS-strategien, hvor rammerne for køb, salg og transport af CO2 vil kunne håndteres.  

C4’s medlemmer har en ambition om at reducere CO2-udledningen i hovedstaden med op til 3 
mio. ton om året ved hjælp af CO2-fangst og støtter hermed op om statens klimamålsætninger. 
For at medlemmerne af C4 kan udføre denne ambition, er der behov for ensartede 
rammebetingelser, som understøtter muligheden for fangst af CO2, og sikrer lige 
konkurrencevilkår mellem private aktører, de fælleskommunale selskaber og de kommunale 
aktieselskaber.  

Investeringer i CO2-fangstanlæg er milliardinvesteringer, der rækker mange år ud i fremtiden. 
Derfor er der behov for solid, letforståelig regulering, der ikke åbner for usikker fortolkning. Stabile 
og langsigtede regulatoriske rammer er nødvendige for at skabe sikkerhed for investorer.  

C4 gør opmærksom på, at området er et yderst kompliceret lovområde, og det er derfor svært at 
gennemskue, hvad den nye bekendtgørelse samt ændringsbekendtgørelsen betyder for 
implementeringen af CO2-fangstanlæg. C4 indgår gerne i en videre dialog med Energistyrelsen 
om, hvordan vi i fællesskab sikrer ensartede rammebetingelser, der muliggør etablering af CO2-
fangst i tilknytning til både de privat og kommunalt ejede selskaber. 
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C4 vurderer, at intentionen med bekendtgørelserne er, at der skabes ensartede regulatoriske 
rammer for etablering af CO2-fangst på tværs af selskabsformer. Det støtter C4. Det er dog 
usikkert for C4 hvordan implementeringen af 50%-reglen beregnes og håndteres, og hermed 
hvilken indflydelse regelgrundlaget herfor får for etableringen og driften af CO2-fangstanlæg. 
Denne usikkerhed bør imødekommes.  

C4 ønsker ensartede rammebetingelser, og det er derfor væsentligt, at der opnås en afklaring af 
hvordan selskaber, der fanger CO2, kan indgå i markedet for klimakompensation og CO2-kvoter. 
Ligeledes er der behov for en afklaring hvad reguleringen betyder for de fælleskommunale 
selskabers lånemuligheder med kommunal sikkerhedsstillelse. 

C4 foreslår, at der på baggrund af bekendtgørelserne og lovgivningen hurtigst muligt udarbejdes 
konkrete vejledninger, som kan bidrage til at sikre en konsistent tolkning af de usikkerheder, der 
er i forståelsen af bekendtgørelserne og lovgivningen.  

Øvrige ønsker til ny lovgivning eller indarbejdelse i 
bekendtgørelse 

Bekendtgørelserne giver ikke mulighed for at spildevandsanlæg kan etablere CO2-fangstanlæg. I 
vandbranchen er det i dag meget vanskeligt at investere i større klimaprojekter, herunder CO2-
fangstprojekter, under den nuværende regulering. C4 foreslår, at der skabes ens rammer for alle 
aktører, således at også vandbranchen kan etablere CO2-fangstanlæg i tilknytning til 
spildevandsanlæg.  

Videre proces 

C4 deltager gerne i det videre arbejde. Vi vil gerne drøfte baggrunden for ovenstående ønsker til 
bekendtgørelserne og tage en drøftelse af hvordan vi i fællesskab sikrer, at kommende 
lovgivning og bekendtgørelser opnår den effekt, som politisk ønskes.  

C4 hilser yderligere dialog om regulering af hele CCUS-værdikæden velkommen. C4 vil gerne 
bede om at komme på høringslisten til fremtidige lovforberedende høringer omkring CCUS. 

 

Med venlig hilsen 
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