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Betydning af ”Vores energi” for gartnerne 

 

De årlige økonomiske konsekvenser af Vores energi for gartnerbranchen skønnes i 2020 at 

udgøre omkring 27 mio. kr. (regnet ud fra 2010 energital). Belastningen skyldes øgede PSO-

omkostninger og nettariffer. Der er ikke medregnet belastning fra forsyningssikkerhedsafgif-

ten, der alene lægges på rumvarme, ikke på procesvarme. Beregningen er behæftet med stor 

usikkerhed.  

 

Omkostningerne er væsentligt mindre i starten, og øges derefter gradvist frem mod 2020.  

I 2012 er meromkostningerne mindre end 1 mio. kr. for gartnerierhvervet.     

 

I disse beregninger er forudsat uændrede varmepriser for de fjernvarmeforsynede gartnere på 

Fyn. Vattenfall, der ejer Fynsværket, har således tilkendegivet, at der ikke er aktuelle planer 

om at omstille blok 7 fra kul til biomasse. Biomassefyring på Fynsværket sker i et særskilt nyt 

anlæg (blok 8). Gartnerne er en meget stor kunde for Fynsværket. Der er med andre ord udsigt 

til, at de fjervarmeforsynede gartnere på Fyn kan bevare den nuværende, billige varmeforsy-

ning, selvom det ikke er muligt at give garantier herfor.  

 

Der er antaget et konstant energiforbrug frem til 2020. Det skal her bemærkes, at der fortsat er 

store potentialer for energibesparelser i væksthusene. På varmesiden kan der bl.a. installeres 

særligt energirigtige gardiner, der nedsætter energiforbruget med op til 50 pct. og på vækstlys 

kan anvendelse af LED-lys ligeledes give store besparelser.  

 

Initiativer der allerede aflaster gartnerne 

Gartnerierne betaler særligt lave energiafgifter på såvel el som brændsel til proces. For el til 

proces er det alene el-distributionsbidraget på 1 øre pr. kWh, der ikke refunderes. For brænd-

sel til proces opnås refusion ned til niveauet for EU´s minimumsafgifter. Hertil kommer, at 

gartnerier, der deltager i elaftalen med Energistyrelsen, betaler særligt lave CO2-afgifter. Mu-

lighederne for at kompensere gartnerne via nedsættelse af energiafgifterne, er således meget 

begrænsede. Det er, af hensyn til EU's statsstøtte regler, ikke muligt at få lavet en speciel ord-

ning for gartnerne, hvor satserne skal være under minimumssatsen i EU.  

 

Initiativer i ”Vores energi” der vil aflaste gartnerne 

Mht. PSO og tariffer er der tale om gebyrer, der som udgangspunkt skal betales lige af alle. 

En evt. undtagelse vurderes ikke mulig for et enkelt erhverv.   
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Regeringen har i ”Vores energi” lagt op til en tilskudsordning til VE, som også gartnerne vil 

kunne drage fordel af, ligesom stigningen i energiselskabernes spareindsats også vil komme 

gartnerne til gode.  

 

Som et led i den videre tilrettelæggelse af VE-tilskudsordningen, vil der kunne indgå en dia-

log med gartnerne om deres muligheder for at få fordele af ordningen.  

 

Tilsvarende kunne der som et led i energiselskabernes øgede energieffektiviseringsindsats væ-

re en dialog med gartnerne og evt. andre brancher om specielle behov.    

  

 

 

 

 

 

 

 


