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Journalnummer 2020-13820: Høring over udkast til vejledning i
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet
Energistyrelsen har med brev dateret 28. april 2021 fremsendt udkast til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet i høring og anmodet om
at modtage bemærkninger til udkastet senest den 26. maj 2021.
Udkastet til vejledningen beskriver en metode til udarbejdelse af en samfundsøkonomisk analyse i de projekter, som projektforslag efter varmeforsyningsloven
skal være i overensstemmelse med. Udfasning af oliefyr og naturgas til boligopvarmning til fordel for fjernvarme, varmepumper og andre opvarmningsformer er
vigtige forretningsområder for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder. Vi
har stor indsigt i området og de vilkår, virksomhederne arbejder under, og indgår
gerne i det fortsatte samarbejde på området.
I udkastet lægges op til, at omkostningselementerne i de økonomiske beregninger
baseres på indhentning af flere bindende tilbud på individuelle varmepumper. Det
er vigtigt at de økonomiske forudsætninger i beregningerne er retvisende og vi
noterer os, at udkastet tilstræber at levere dette.
Vi ser med mellemrum eksempler på forslag til fjernvarmeprojekter, hvor de anvendte forudsætninger ikke har udspring i reelle tilbud, og i nogle tilfælde ligger
langt fra virkeligheden. Det indebærer en risiko for at projektforslag godkendes på
et fejlagtigt grundlag, og at økonomien i fjernvarmeprojektet for den enkelte bygningsejer ikke er retvisende.
Der er ikke længere er mulighed for at pålægge tilslutningspligt, og de bygningsejere, som oplever urealistiske projektforslag, vil muligt fravælge fjernvarme,
hvorved ellers sunde projekter kan falde til jorden. Hvis det sker, kan fejlbehæftede projektforslag bidrage til at forhale udfasningen af naturgas og fyringsolie til
andre former for bygningsopvarmning unødvendigt.
Med udkastet lægges der op til, at man i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag skal indhente bindende tilbud på installation af varmepumper. Selvom
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TEKNIQ Arbejdsgiverne har forståelse for baggrunden for dette ønske, er vi forbeholdne over for brugen af bindende tilbud som en kilde i projektforslag.
Ved at indhente bindende tilbud beder man virksomheder om at bruge ressourcer
på at udarbejde tilbud, som ingen har en reel/aktuel interesse i at udnytte. Udarbejdelse af tilbud er ressourcekrævende, og de involverede virksomheder vil derfor lide tab ved dette arbejde.
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TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at der i stedet for bindende tilbud anvendes generiske data som kilde til samfundsøkonomiske beregninger. Generiske data om
priser på varmepumper kan oplagt baseres på de oplysninger om priser, som
Energistyrelsen indhenter i forbindelse med udbetalingsanmodninger fra Bygningspuljen. De data omfatter alle typer og størrelser af bygninger i alle landets
kommuner. Dermed er det også muligt at basere de samfundsøkonomiske beregninger på et betydeligt mere solidt grundlag end indhentningen af relativt få tilbud. Samtidig kan man undgå en efterfølgende diskussion af validiteten af de indhentede tilbud.
På den baggrund anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at udkastets afsnit 3.2 ændres, så priser så vidt som muligt baseres på data fra Bygningspuljen. Disse data
kan oplagt formidles som et opslagsværk, der gør det muligt at slå gennemsnitspriser op fordelt på bygningernes størrelse, alder og geografi.
Vælger man desuagtet at fastholde krav om bindende tilbud foreslår vi følgende
tilpasninger:
1. At man lægger sig fast på hvor mange tilbud der skal indhentes i de enkelte projektforslag for at undgå risiko for at meget dyre eller billige tilbud
forvrider billedet.
2. Krav om at tilbud skal udarbejdes af VE-godkendte virksomheder for at
sikre, at tilbudsgiverne er specialiseret inden for varmepumper og dermed
har de bedste forudsætninger for at udarbejde konkurrencedygtige tilbud.
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen

Simon O. Rasmussen
Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
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