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Høringssvar – indefrysningsordning for sti-

gende energiregninger 

Resumé 

 

Finans Danmark takker for muligheden for at kommentere det fremsendte udkast 

til forslag til lov om en indefrysningsordning for stigende energiregninger med til-

hørende statslige lån. 

 

Finans Danmark anerkender fuldt ud, at de store stigninger i energipriserne med-

fører store økonomiske udfordringer for mange danske familier og virksomheder. 

Dermed er det også naturligt, at man fra politisk hold gennemfører tiltag, der un-

derstøtter de familier og virksomheder, som uforvarende er kommet i en meget 

svær situation. 

 

Det er Finans Danmarks grundlæggende synspunkt, at politiske tiltag så vidt mu-

ligt skal målrettes dem, der ikke kan finde løsninger på almindelige markedsvilkår. 
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Forslag til lov om en indefrysningsordning 

for stigende energiregninger med tilhø-

rende statslige lån 
 

Finans Danmark anerkender fuldt ud, at de store stigninger i energipriserne med-

fører store økonomiske udfordringer for mange danske familier og virksomheder. 

Dermed er det også naturligt, at man fra politisk hold gennemfører tiltag, der un-

derstøtter de familier og virksomheder, som uforvarende er kommet i en meget 

svær situation. 

 

Det er Finans Danmarks grundlæggende synspunkt, at politiske tiltag så vidt mu-

ligt skal målrettes dem, der ikke kan finde løsninger på almindelige markedsvilkår. 

Mange familier og virksomheder går heldigvis ind i den truende energikrise med 

en sund økonomi, og de vil kunne få lån og likviditet på det private bankmarked. 

Bankerne står klar til at tage deres ansvar i den kommende tid. Det vil samtidig 

være bedst for samfundsøkonomien, at så meget som muligt af det lånebehov, 

den kommende tid vil byde på, løses på det private marked - det sikrer også, at 

vi får mest mulig effekt af de offentlige midler. 

 

Med det udgangspunkt er det Finans Danmarks opfattelse, at statens låneordnin-

ger bør ske til renter, der giver husholdninger og virksomheder en tilskyndelse til at 

finde private løsninger. Dermed kan bankerne træde til for de mange, der har en 

sund økonomi i udgangspunktet, og statens midler kan fokuseres på dem, der i 

særlig grad er ramt af de høje priser på energi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Arne Dam 

 

Direkte: 30 16 10 00 

Mail: nad@fida.dk 

 

 

 

 

  

 


