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Kære Jens Andersen
Tak for din henvendelse af 9. november 2020 til Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. Du har bragt henvendelsen i erindring d. 18. november 2020.
Du ønsker med din henvendelse, at ministeriet foranlediger, at der svares på en
række spørgsmål, som du har vedlagt henvendelsen. Spørgsmålene tager umiddelbart udgangspunkt i det, du beskriver som Forsyningstilsynets og andre myndigheders ønske om at indføre indtægtsrammeregulering af fjernvarmebranchen.
Samtidig er spørgsmålene stilet til Forsyningstilsynet, der er et uafhængigt tilsyn.
For svar på dine spørgsmål må jeg derfor henvise til Forsyningstilsynet.
Endvidere kan jeg oplyse, at der ikke er aktuelle politiske planer om at indføre indtægtsrammeregulering af fjernvarmebranchen. Med klimaftale for energi- og industri fra juni 2020 har et bredt flertal i Folketinget aftalt, at der skal indkaldes til forhandlinger om en fremtidssikret økonomisk regulering af fjernvarme i andet halvår
2020. Forud for disse forhandlinger vil regeringen fremlægge forskellige modeller
uden unødvendige administrative byrder med inddragelse af sektoren. Dette oplyste jeg dig også om i mit brev til dig af d. 13. august 2020.
De tidligere politiske aftaler fra april 2016 og juni 2017 om ny økonomisk regulering
af fjernvarme, herunder indtægtsrammeregulering, er altså ikke længere udgangspunkt for det arbejde, der pågår med at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag
forud for de kommende forhandlinger.
Jeg forventer, at der i den pågående dialog med branchen om økonomisk regulering spørges bredt ind til branchens syn på forskellige reguleringsmodeller samt
branchens ønsker til ny regulering. Det kan jeg forstå på Energistyrelsen, at de
også har gjort på det møde, hvor du deltog, og hvor du delte dine betragtninger om
ny økonomisk regulering. Tak for dine betragtninger, som vil blive taget med i det
videre forløb.
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Med venlig hilsen
Marie Stenberg Lund
Konstitueret kontorchef
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