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BETÆNKNING 

Afgivet af Anlægsudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning 

om energiforsyning. (Individuelle varmemålere) 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit, formand 

Inatsisartutmedlem Jens-Erik Kirkegaard, Siumut, næstformand 

Inatsisartutmedlem Pitsi Høegh, Siumut 

Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut 

Inatsisartutmedlem Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter l. behandlingen, den 5. oktober 2017, under EM2017 gennemgået 

forslaget. 

1. Forslagets indhold og formål 

Forslaget er en udbygning af Inatsisartutbeslutning (FM2016/053) om at Naalakkersuisut 

pålægges at udarbejde en redegørelse der beskriver den mest rentable måde at installere 

individuelle varmemålere på i den eksisterende boligmasse, samt udarbejdelsen af en tidsplan 

for overdragelse af alle kedel- og varmecentraler til Nukissiorfiit. 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Alle ordførerindlæggene tilslutter sig forslaget. Dog kræves der en uddybning omkring 

konsekvenserne for lejerne ved flytning af varmebetalingerne fra boligselskaberne til 

Nukissiorfiit, samt en undersøgelse af muligheden for at inkludere borgere som har købt deres 

boliger efter af lejer-til-ej er-ordningen, således de også kan sikres individuel afregning. 
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3. Høringssvar 
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er 

forrnkravene opstillet afInatsisartuts Formandskab. 

EM2017/028 

overensstemmelse med 

Derudover har høringsperioden været mere end 4 uger, hvilket betragtes at være passende og i 

overensstemmelse med den forventede praksis. 

Høringssvarene til lovforslaget er gengivet på basis af et af Naalakkersuisut valgt 

væsentlighedsvurderingsprincip. 

4. Udvalgets behandling af forslaget 
Ved førstebehandlingen er der fra salen stillet et spørgsmål omkring luknings- og 

genåbningsgebyrer på varme hos Nukissiorfiit. 

Anlægsudvalget har undersøgt handelsvilkår i Nukissiorfiit på varme. 

Nukissiorfiit har ingen luknings- og genåbningsgebyrer på varme, som det ellers kendes for el 
og vand. 

Derudover anmodes der om at undersøge hvorvidt ejerlejlighederne købt via lej er-til-ej er

ordningen, samt andelsboligerne, kunne inkluderes ved installeringen af individuelle 

varmemålere. Naalakkersuisuts kommentar til høringssvar fra Illuut AIS, giver en indikation 

til at Naalakkersuisut er åbent for at indgå i en dialog med private ejere af lejlighederne i 

ejendomme med blandet ejerskab, for at indgå en form for en aftale. 

Udvalget stiller sig tilfreds med at dette må afklares på helt forretningsmæssige vilkår mellem 

bygningsejere og varmeleverandør. 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. 

Det er her anført, at etableringsomkostningen af individuelle varmemålere i lejligheder med 

central vand- og varmefordeling (2.979 lejligheder) er opgjort til at udgøre ca. 50 mio. kr., 

som forventes at blive finansieret af Nukissiorfiit. Det forventes at Nukissiorfiit viderefører 

finansieringen af etableringsomkostningen til de enkelte forbrugere via en månedlig 

abonnementsbetaling fordelt over varmemålernes forventede levetid på 15 år. 
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Rambøll estimerer at installationsomkostningerne vil udgøre l. 700kr pr. varmemåler. 

Installationsomkostningerne forventes at blive finansieret af boligselskaberne, som vil blive 

videreført til de enkelte lejere via en huslejestigning. 

Rambøll foreslår at man fordeler engangsomkostningen på l. 700kr pr. måler over 15 år eller 

113,33 kr./året eller knap 10 kr./md. 

Udvalget har i øvrigt noteret sig, at det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger, at 

der på påregnes en nedgang i omsætning hos varmeproducenterne på ca. 10-17 mio. kr. Der 

vil videre være et begrænset tab for landskassen i form af mindre betalt miljøafgift. Imidlertid 

må det holdes for øje, at disse mindre indtægter for varmeproducenter og landskasse, betyder 

at lejerne og de varmeforsynede får lavere omkostninger til at bo og dermed en højere 

velstand. 

Udvalget finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at anlægge en anden 
vurdering af forslagets økonomiske konsekvenser. 

Udvalget har tillid til, at Naalakkersuisut har undersøgt de økonomiske konsekvenser af 

forslaget grundigt, og at ingen mulige afledte økonomiske konsekvenser vil kunne 
forekomme. 

Skulle forslaget mod forventning alligevel vise sig at medføre yderligere udgifter for de 

offentlige kasser, vil disse udgifter skulle afholdes indenfor de i forvejen afsatte bevillinger, 
hvilket i givet fald må medføre nedprioritering af andre tiltag. 

6. Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg indstiller med de anførte grunde forslaget til vedtagelse. 
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Med disse bemærkninger og med den betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

J ens-Erik Kirkegaard, 

A æStfOrmand 

~ ~if~ 
Jess Svane 
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Bendt B. Kristiansen, 

Formand 

æ~·· 
Pitsi Høegh 

Villy Olsvig 
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