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Svar på henvendelse om spørgsmål vedr. regulering af fjernvarmesektoren

Kære Jens Andersen
Tak for din henvendelse af 2. september 2020 om regulering af fjernvarmesektoren til statsminister Mette Frederiksen, som har bedt mig om at besvare henvendelsen. Først og fremmest vil jeg gerne beklage det sene svar.
Du vedlægger en række spørgsmål om indtægtsrammeregulering af fjernvarmesektoren stilet til Forsyningstilsynet, og du anmoder om, at statsministeren tager
sig tid til at få spørgsmålene besvaret. Som jeg forstår spørgsmålene og din
henvendelse mere generelt, er omdrejningspunktet en bekymring for en eventuel indtægtsrammeregulering af fjernvarmesektoren.
Som du sikkert ved, indgik et bredt flertal i Folketinget i juni 2020 en aftale om
ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren som led i klimaaftale for energi
og industri mv. Herunder er det aftalt, at der i anden halvdel af 2020 indkaldes til
forhandlinger om en ny fremtidssikret regulering, der tager højde for Danmarks
klimamål og sikrer effektivisering og fremtidige forbrugervenlige priser. Regeringen vil forud for disse forhandlinger fremlægge forskellige modeller uden unødvendige administrative byrder for dette med inddragelse af sektoren. Den nye
klimaaftale erstatter dermed de tidligere politiske aftaler om indtægtsrammeregulering fra april 2016 og juni 2017.
Mit ministerium har i tråd med klimaftalen igangsat en omfattende inddragelse af
fjernvarmesektoren for at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, før den
nye fjernvarmeregulering skal forhandles politisk.
I den sammenhæng er jeg er glad for at høre, at du også er inviteret til at bidrage til dialogen med mit ministerium. Jeg ser frem til at læse om de indspark,
som du og dine kollegaer i sektoren bidrager med, når sektorinddragelsen er afsluttet forud for de politiske forhandlinger om den nye regulering.
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Med venlig hilsen
Dan Jørgensen
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