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Dansk Fjernvarmes høringssvar vedr. udkast til forslag om
ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd
Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til udkast til forslag om ændring af lov om
Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Forslaget har til formål at give Det
Økonomiske Råd, herunder også Det Miljøøkonomiske Råd, den opgave at skulle foretage et uafhængigt eftersyn af de forudsætninger, som ligger til grund for ministeriernes
skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag. Det drejer sig om tiltag vedr.
offentlige indkomstoverførsler, offentligt forbrug, offentlige investeringer samt skatter og
afgifter. Det løbende eftersyn formaliseres, så finansministeren responderer på anbefalingerne efter et ”følg-eller-forklar”-princip i lighed med, hvad der i øvrigt er gældende i forbindelse med Det Økonomiske Råds eksisterende rolle som finanspolitisk vagthund.

Hovedproblemstilling
Dansk Fjernvarme imødeser den foreslåede lovændring, som indebærer, at Det Økonomiske Råds rolle udvides til også at føre et uafhængigt eftersyn med forudsætninger ifm.
ministeriernes skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag.
Dansk Fjernvarme anser det endvidere for væsentligt, at der i lovforslaget lægges op til,
at udgangspunktet er, at ministerierne skal følge anbefalingerne fra Det Økonomiske
Råd, og at finansministeren skal redegøre offentligt herfor, såfremt ministeriet ikke vælger
at følge anbefalingen fra Det Økonomiske Råd.
Henset til reguleringen af fjernvarmesektoren anser Dansk Fjernvarme den foreslåede
lovændring som særlig relevant i forhold til eftersyn af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som knytter sig til reglerne for varmeforsyningsplanlægningen i
Danmark. Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen danner tilsammen de overordnede rammer for varmeforsyningsplanlægningen i Danmark. De samfundsøkonomiske
beregningsforudsætninger knytter sig særligt til projektbekendtgørelsen, og anvendes i
samfundsøkonomiske analyser til afklaring af, hvordan energipolitiske målsætninger
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bedst nås, herunder som grundlag for godkendelse af fjernvarmeselskabernes investeringsbeslutninger mv.
Beregningsforudsætningerne fastsættes af Energistyrelsen i samarbejde fra Finansministeriet.
Dansk Fjernvarme har ved flere lejligheder påpeget, at de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som fastsættes af Energistyrelsen i samarbejde med Finansministeriet, ikke understøtter de politiske mål.
Beregningsforudsætninger bør afspejle og understøtte de politiske mål, der er sat i forhold til energisektoren, herunder fjernvarmeselskabernes igangværende omstilling til vedvarende energi. Med vedtagelsen af klimaloven og klimaaftalen fra 22. juni 2020 skal
fjernvarmeselskaberne i løbet af de kommende år foretage en række investeringer for at
gennemføre en grøn omstilling i overensstemmelse med klimamålene.
Dansk Fjernvarme har over en længere periode forsøgt at få beskæftigelseseffekter fra
investeringer indarbejdet som en del af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Dette er bl.a. relevant for fjernvarmesektoren ved projekter, hvor der skal investeres i
omlægning til vedvarende energi, eksempelvis ved investering i ny grøn produktionsteknologi. Derudover kan det også være relevant ved mere traditionelle udvidelser af fjernvarmenettet.
Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at en sådan ændring af de samfundsøkonomiske
beregningsforudsætninger kan bidrage til en mere retvisende og langsigtet vurdering af
de investeringer, som energiselskaberne foretager til gavn for den grønne omstilling. Det
Økonomiske Råd / Det Miljøøkonomiske Råd får med den foreslåede lovændring og den
udvidede rolle med uafhængigt eftersyn en ny mulighed for at sikre, at Energistyrelsen og
Finansministeriet forholder sig til de positive samfundsøkonomiske afledte virkninger, der
kan være på beskæftigelsen, når energiselskaber og kommuner træffer store investeringsbeslutninger.
Med den store omstilling energisektoren er i gang med, vil det netop nu være særlig relevant at sikre, at grundlaget i form af samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er
så tæt på virkeligheden som muligt.
Dansk Fjernvarme skal i den forbindelse også gøre opmærksom på, at den kalkulationsrente, som er en del af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, er fastsat i
forhold til generel anvendelse i offentlige investeringer og ikke specifikt ift. investeringer i
vedvarende energi i varmeforsyningen. Sidstnævnte indebærer typisk høje investeringsomkostninger og lave driftsomkostninger. En lavere kalkulationsrente vil derfor være
fremmende for investeringer i vedvarende energi, således at grønne investeringer fremmes i tråd med de politiske ønsker herom. Det samme gælder for omkostningerne ved
CO2-udledning, hvor en højere CO2-omkostning i beregningsforudsætningerne tilsvarende vil være fremmende for investeringer i vedvarende energi. De
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samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, herunder mht. især CO2-omkostninger
og kalkulationsrente, er ikke således indrettet til at de understøtter klimamålene og bør
derfor justeres.

Konklusion
Dansk Fjernvarme imødeser lovændringen, herunder Det Økonomiske Råds nye mulighed for at påvirke bl.a. de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som Energistyrelsen udstikker i samarbejde med Finansministeriet.
Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.

Med venlig hilsen

Tine Skovlund
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