
 
Notat om ikke-værdisatte virkninger i 
samfundsøkonomiske analyser 
1. Indledning 
Skabelse af nye arbejdspladser er samfundsøkonomisk værdiløst. I hvert fald hvis man skal tro de 

lovgivningsmæssige rammer, der regulerer udviklingen af fjernvarmesystemet.  

Dette er konklusionen på en praktikrapport udarbejdet i forbindelse med Projektet Grøn Kollektiv Varme. 

Projektet har til formål at understøtte fjernvarmeselskabers og kommuners arbejde med at øge andelen af 

vedvarende energi i den kollektive varmeforsyning. Som led i denne indsats skal projektet afdække de 

juridiske forhold vedrørende samfundsøkonomiske beregninger efter Varmeforsyningsloven, hvilket 

praktikrapporten er et bidrag til. Behovet for denne afdækning er opstået, da der i kommunerne har været 

usikkerhed angående hvorvidt beskæftigelseseffekter (og andre lokaløkonomiske effekter) kan indregnes i 

de samfundsøkonomiske beregninger, da de juridiske rammer ret tvetydige på dette område.  

Dette notat beskriver de juridiske rammer for planlægningen og udviklingen af den kollektive 

varmeforsyning. Notatet forklarer endvidere, hvorfor beskæftigelse i nuværende praksis ikke kan indregnes 

i de samfundsøkonomiske beregninger, men foreslår en potentiel mulighed for at udfordre gældende 

praksis. 

2. Juridiske rammer for samfundsøkonomiske analyser 
De juridiske rammer for planlægning og udvikling af kollektiv varmeforsyning udgøres af 

Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen og Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske 

analyser på energiområdet. De tre dokumenter samt sammenhængen iblandt dem er beskrevet forneden. 

2.1. Varmeforsyningsloven 

Kollektive varmeforsyningsanlæg reguleres af Varmeforsyningsloven, hvis formål det er “at fremme den 

mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning”. 

Angående varmeforsyningsplanlægning tilsiger loven, at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde 

med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i 

kommunen. Videre fastslår loven, at kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye 

kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. 

En række forudsætninger skal ligge til grund for en kommunes godkendelse af et projekt. Disse 

forudsætninger bliver nærmere præciseret i “Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg”, også kaldet Projektbekendtgørelsen, som således er en forlængelse af 

Varmeforsyningsloven. 

2.2. Projektbekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen beskriver en lang række forudsætninger, der gør sig gældende ved forskellige typer af 

varmeprojekter, samt de praktiske foranstaltninger for indsendelse af projektforslag til kommunerne. 



Således udgør Projektbekendtgørelsen beslutningsgrundlaget for kommunalbestyrelsers behandling og 

godkendelse af projektforslag. Derudover sætter Projektbekendtgørelsen rammerne for 

forsyningsselskabers udarbejdelse af projektforslag. For at sikre, at kun de samfundsøkonomisk mest 

rentable projekter kan godkendes, fastslår Projektbekendtgørelsen, at der for hvert projektforslag skal 

udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse. Samfundsøkonomiske analyser er i bekendtgørelsen defineret 

som: “Beregninger foretaget på grundlag af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på 

energiområdet”.   

2.3. Energistyrelsens Vejledning i Samfundsøkonomiske Analyser på Energiområdet 

Energistyrelsens Vejledning udgør en generisk fremgangsmåde til at lave samfundsøkonomiske analyser.  

Vejledningen indeholder således en række elementer, som skal indgå i beregningerne. Elementerne 

beskrives i tabel 1 forneden: 

Tabel 1, Elementer som skal indgå i en samfundsøkonomisk analyse 

Delelementer Beskrivelse 

Opstilling af reference- og alternativ scenarier 
 

Da den samfundsøkonomiske analyse er 
opbygget som en cost-benefit analyse, skal 
reference-scenariet og alternativ-scenariet 
sammenlignes for at finde ud af, om det nye 
projekt er rentabelt. 

Opstilling af anlægs- og driftsmæssige 
omkostninger 
 

Disse sættes ud fra Energistyrelsens  senest 
opdaterede “Teknologikataloger” og 
“Forudsætninger for Samfundsøkonomiske 
Analyser”. 

Brug af beregningsmæssige faktorer 
 

Disse er diskonteringsrente, nettoafgiftsfaktor 
og skatteforvridningstab. Disse fastsættes af 
Finansministeriet. 

Ikke-værdisatte virkninger 
 

Der nævnes en række faktorer, heriblandt 
beskæftigelse og forsyningssikkerhed. Disse 
skal ikke kvantificeres, men blot beskrives 
kvalitativt. 

Anvendelse af følsomhedsanalyser 
 

Følsomhedsanalyser beskrives som værende 
lige så vigtige, som analysens centrale resultat. 
Der bør som udgangspunkt foretages 
følsomhedsanalyser med diskonteringsrenten, 
ændrede anlægs og driftsmæssige 
omkostninger, høje og lave priser på brændsler, 
el, CO2 priser mm. 

 

  



3. Beskæftigelse - en ikke-værdisat virkning 
Hvor nogle udvalgte virkninger bliver kvantificeret, afgiftsbelagt og diskonteret, bliver ikke-værdisatte 

virkninger blot kvalitativt opgjort. Vejledningen forklarer her, at der som regel kan listes en lang række 

virkninger af at gennemføre et projekt, men at kun en mindre del af dem vil i praksis kunne værdisættes. 

Blandt de virkninger, der ikke umiddelbart har en værdi, som kan aflæses på et marked, nævnes i første 

omgang: 

- forsyningssikkerhed (spredning af energikilderne) 

- Ikke værdisatte miljøvirkninger 

o Andre udslip til luften 

o andet udslip til vandmiljø 

o visuelle/landskabelige effekter 

o lugtgener 

- afledt teknologiudvikling 

- arbejdsmiljø, komfort og sundhed 

- fordelingsvirkninger. 

Angående beskæftigelse forklarer vejledningen videre,  at det er normal praksis i cost-benefit analyser at se 

bort fra beskæftigelseseffekter, på grund af en generel forventning om, at arbejdskraft vil være en knap 

ressource på længere sigt. Dog siger vejledningen, at “Uanset dette kan de regionale og kortsigtede 

beskæftigelsesmæssige virkninger samt de erhvervsmæssige virkninger i det hele taget være af interesse.” 

Her opstår den førnævnte tvetydighed, som har fået kommuner til at tvivle.  For hvordan skal det fortolkes, 

når beskæftigelse, der defineres som en ikke-værdisat virkning, alligevel kan være af interesse?  

Dette spørgsmål blev i forbindelse med praktikrapporten bl.a. blevet stillet Asger Janfelt fra advokatfirmaet 

Energi & Miljø. Hans vurdering var, at det økonomiske rationale, hvorpå vejledningen og lovgivningen er 

baseret, er afgørende for, hvordan beskæftigelse bliver betragtet. Fordi uanset den tvetydige bemærkning 

om, at den kan være af interesse, så bliver beskæftigelse eksplicit nævnt som en ikke-værdisat effekt, med 

begrundelse i økonomisk teori. Derfor ville det være i uoverensstemmelse med loven, at kvantificere 

beskæftigelse, da det ville være i strid med Vejledningens økonomiteoretiske rationale.   

3.1. Potentiel åbning? 

Hvor nogle udvalgte virkninger bliver kvantificeret, afgiftsbelagt og diskonteret, bliver ikke-værdisatte 

virkninger som sagt blot beskrevet. Således bliver den samfundsøkonomiske rentabilitet af et projektforslag 

kalkuleret, uden hensyntagen til de ikke-værdisatte virkninger. Det betyder, at den samfundsøkonomiske 

rentabilitet findes, før de ikke-værdisatte virkninger kommer i betragtning. En central problemstilling 

vedrørende de samfundsøkonomiske analyser er derfor, at ikke-værdisatte virkninger ikke har en reel 

indflydelse på beslutningsprocessen. Og præcis dette står i kontrast til Vejledningens beskrivelse af brugen 

af de ikke-værdisatte virkninger. Vejledningen gør nemlig klart, at ved brug af vejledningens principper om 

aktuelle beregningsforudsætninger samt bedst mulig beskrivelse af ikke-værdisatte effekter “forbedres det 

politiske beslutningsgrundlag, som altid vil være en afvejning af såvel økonomiske, som ikke-økonomiske 

hensyn, herunder sociale, etiske m.fl.”. Der synes derfor at være konflikt mellem lovens ufravigelige krav om 

samfundsøkonomisk rentabilitet og Vejledningens beskrivelse af brugen af de ikke-værdisatte virkninger. 

Det findes derfor uhensigtsmæssigt, at loven direkte foreskriver brugen af en vejledning, hvis individuelle 

formål ikke er i overensstemmelse med lovens krav.  



Det ses derfor som en mulighed for fremtidige projektforslag, hvis samfundsøkonomiske rentabilitet ligger 

på vippen mellem positiv og negativ, nøgternt og nøjagtigt at beskrive de ikke-værdisatte effekter (heriblandt 

beskæftigelseseffekter såfremt disse kan forventes), med henvisning til den specifikke formulering i 

Vejledningen. På denne måde bør beskæftigelsen, med afsæt i den ovenforstående juridiske afklaring, kunne 

indgå i kommuners afvejning af det udarbejdede projektforslag. Den kvalitative beskrivelse kan dog 

naturligvis ikke stå alene, uanset hvor nøjagtig den er. Derfor kræver denne løsning, at resten af den 

samfundsøkonomiske analyse er udført efter alle Vejledningens og Projektbekendtgørelsens 

forudsætninger.   

4. Opsamling  
Projektbekendtgørelsen gør helt klart, at hvis et projektforslag ikke er samfundsøkonomisk mest 

fordelagtigt, kan det ikke godkendes af kommunen. Ikke-værdisatte virkninger kan ikke ændre på denne 

præmis. Det vurderes derfor, at beskæftigelse ifølge Vejledningen og dermed loven ikke kan kvantificeres og 

dermed ej heller indgå i kommuners vurdering af projektforslag for kollektiv varme.  

Det skal dog påpeges, at Energistyrelsens Vejledning eksplicit nævner, at de ikke-værdisatte virkninger bør 

indgå i det politiske beslutningsgrundlag, til trods for at dette ikke ses i den gældende praksis. Med 

henvisning til denne formulering kan der derfor være en mulighed for fremtidige projektforslag at udfordre 

gældende praksis og inkludere beskæftigelse og andre relevante effekter.  

5. Kommentar 
Dette notat er udarbejdet som opfølgning af den rapport, Uni R. Petersen lavede som praktikant hos Gate 

21 efteråret 2016. I sammenhæng med projektet Grøn Kollektiv Varme undersøgte Uni netop de juridiske 

rammer for samfundsøkonomiske analyser samt deres indflydelse på implementeringen af nye 

fjernvarmeprojekter. Konklusionerne er draget baseret på en kritisk analyse af det juridiske stof. Da Uni ikke 

er uddannet jurist, skal konklusionerne ikke læses som juridisk kvalificerede udsagn. Notatet skal nærmere 

ses som information og inspiration til aktører, der har interesse i og holdninger til den samfundsøkonomiske 

analyse.  


