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PER E-MAIL
Pr. e-mail til:post@energitilsynet.dk
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
C.c. Energi Viborg Kraftvarme
Att: Christian Hagelskjær
ch@energiviborg.dk
VIBORG FJERNVARMES BEMÆRNINGER TIL INDREGNINGSPLANEN
ADVOKATFIRMA

Med henvisning til Energitilsynets e-mail af 15. januar 2016 ønsker Viborg Fjernvarme (herefter "VF") at indgive kommentarer til Energi Viborg Kraftvarmes (herefter "EVK") forslag til
indregningsplan.

VWNV.KROMANNREUMERT.COM
CVR-NR. DK 62606711
ADVOKATFULDMÆGTIG

De følgende afsnit vil følge samme afsnitsstruktur som EVK's forslag og således opdeles
som kommentarer til det af EVK fremførte.
AD PUNKT 1: ANVENDELSE AF "OVERDÆKNING"

STINE GRAUBALLE SHETA
AARHUS
TLF.:

+453877 45 76

MOB.:

+4524860023

STG@KROMANNREUMERT.COM

EVK anfører i første afsnit, at der skal ske indregning af de takstmæssige resultater for 2014
og 2015 i underdækningen fra geotermiomkostningerne. Dette er tidligere omtalt som "overdækningen". Vi er bekendt med, at den omtalte "overdækning" ikke er nogen overdækning i
varmeforsyningslovens forstand pga. den betydelige "underdækning" i geotermiprojektet.
Alligevel er det VF's opfattelse, at denne "overdækning" ikke skal bruges til at nedbringe
udgifterne til geotermiprojektet.

ANSVARLIG PARTNER
ERIK BERTELSEN

1. FEBRUAR 2016
SAGSNR 1028039 STG/STG
DOK. NR 44875410-13

Energitilsynets e-mail af 15. januar 2016 er tilsyneladende en vejledning, og Energitilsynet
har derfor ikke taget stilling til om "overdækningen" er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.
Da anvendelsen af denne "overdækning" er en del af EVK's indregningsplan, skal vi hermed på
vegne af VF komme med vores bemærkninger til denne. VF opfatter det således, at Energitilsynet dermed må tage stilling til brugen af denne "overdækning" i forbindelse med en afgørelse
om indregningsplanen.
Det har været en klar aftale, at underdækningen fra geotermiprojektet først skulle indregnes fra
2017 og frem til 2033 - dvs. over en længere periode - og dermed på den mest rimelige måde
blive fordelt blandt varmeforbrugerne, således at ingen skal bære en uforholdsmæssig stor
andel af omkostningerne. Dette blevaftalt på det ekstraordinære distributørmøde den 2. september 2014. Her blev det yderligere aftalt, at "overdækningerne" fra henholdsvis 2013 og 2014
skulle modregnes samtidig med underdækning fra geotermiprojektet - dvs. fra 2017. Referat fra
det ekstraordinære distributørmøde vedlægges som Bilag 1 a-1 b.
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VF står ved den aftale, som blev indgået på det ekstraordinære distributørmøde, hvorfor det er
VF's opfattelse, at "overdækningen" relateret til 2015, som omtalt af EVK i sit forslag, ikke skal
indregnes ekstraordinært.
Når EVK foreslår også at bruge "overdækningen" for året 2015 i underdækningen, omgår EVK
denne klare aftale fra distributørmødet og pålægger dermed varmeforbrugerne for dette år en
uforholdsmæssig stor andel af den samlede underdækning. Dette medfører efter VF's opfattelse
urimelige varmepriser.
VF fastholder, at aftalen mellem EVK og distributørerne skaloverholdes og at overdækningen i
2015 såvel som evt. fremtidige "overdækninger" ikke skal modregnes i underdækningen fra
geotermiprojektet.
Det er endvidere fortsat VF's opfattelse, at "overdækningen" bl.a. skyldes, at EVK direkte overbudgetterer. Således regner EVK med en naturgaspris på 1,881 kr.lm3, mens EVK reelt køber
naturgas for 1,6 kr.lm3, og de markedsprognoser, som Viborg Fjernvarme har indhentet, viser
en pris på 1,5 kr.lm3. En sådan overbudgettering er i strid med varmeforsyningslovens regler
om en omkostningsbestemt varmepris.
EVK anfører som begrundelse, at finansieringsomkostningerne reduceres ved at den konstaterede "overdækning" for både 2014 og 2015 indregnes i den samlede underdækning fra geotermiomkostningerne.
VF anerkender, at en afvikling som foreslået af EVK vil reducere finansieringsomkostningerne
over en årrække, men det er VF's opfattelse, at dette argument bør opvejes af, som anført
ovenfor, at mange varmeforbrugere, der tilfældigvis er forbrugere i netop de få år, vil betale en
uforholdsmæssig høj del af omkostningerne til geotermiprojektet.
Det bemærkes, at "overdækningen" for 2014 og 2015 udgør ca. 46 % af underdækningen fra
geotermiprojektet, idet den konstaterede "overdækning" i 2014 udgjorde 39,6 mio. kr., og at
"overdækningen" i 2015 af EVK forventes at udgøre mindst 25 mio. kr. Disse beløb er betydeligt
højere end de 4 mio. kr., eller 3 %, der oprindeligt blevomtalt i korrespondancen mellem Energitiisynet og EVK, og som Energitilsynet tilkendegav havde en ringe betydning. Med de tal, som
EVK nu omtaler, er der på ingen måde en ringe indvirkning på den efterfølgende indregning.
Der henvises herved til mail fra Energitilsynet af 22. apri12015, som vedlægges som Bilag 2.
Da det er aftalt på distributørmødet, accepterer VF dog, at "overdækningen" for 2014 indregnes
i geotermiomkostningerne.
Derudover er "overdækningen" væsentligt større end det beløb, som der i øvrigt indregnes for
de øvrige år, hvor der skal indregnes underdækning fra geotermiprojektet (gennemsnitligt
mindst 6,3 mio. kr., såfremt "overdækningen" for 2015 ikke indregnes og 5,8 mio. kr. såfremt
"overdækningen" indregnes). Derved bliver beløbet for netop disse år uforholdsmæssigt stort.
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Samlet medfører det efter VF's opfattelse, at det vil være urimeligt at indregne "overdækningen"
fra 2015 i den samlede underdækning fra geotermiomkostningerne. "Overdækningen" fra året
2015 bør i stedet tilbageføres til varmeforbrugerne. Som anført ovenfor kan "overdækningen"
fra 2014 indregnes i henhold til distributionsaftalen.
Underdækningen fra geotermiomkostningerne bør indregnes fra 2017 frem til 2033. Dette beskrives nærmere under afsnit 2.
AD PUNKT 2: PERIODE FOR INDREGNINGEN

EVK foreslår, at indregningen af underdækningen fra geotermiprojektet i varmepriserne påbegyndes fra og med 2017 til 2033.
VF er enig i, at underdækningen fra geotermiprojektet først indregnes fra år 2017 og frem til
2033, fordi det blevaftalt mellem EVK, VF og samtlige øvrige distributører på det ekstraordinære distributørmøde den 2. september 2014. Arsagen til at parterne på dette tidspunkt blevenige
om at indregne "underdækningen" fra 2017 var, at EVK i slutningen af 2016 ville være færdig
med at indregne afskrivningerne fra kraftvarmeværket. Herved sikrede man en jævn fordeling af
underdækningen på varmeforbrugerne, således at der i enkelte år ikke skulle betales en uforholdsmæssig høj andel af underdækningen fra geotermiprojektet.
AD PUNKT 3: HENSYNET TIL STABILE VARMEPRISER
EVK fremfører som argument for sit forslag til afviklingsplanen, at der skal være mulighed for at
indregne underdækningen fra geotermiprojektet med et varierende beløb og som ekstraordinært
afdrag for at skabe stabile varmepriser. Der henvises specifikt til årene 2017 og 2018, hvor
priserne ifølge EVK ellers vil være ekstraordinært lave, men det er VF's forståelse, at EVK også
ønsker at variere indregningsbeløbet på et senere tidspunkt med henvisning til at skabe stabile
varmepriser.
Helt grundlæggende er det VF's opfattelse, at EVK's budgettering af varmeprisen ikke kan foretages med en så stor sikkerhed, at det kan anvendes som grundlag og begrundelse for en beslutning om ekstraordinære afdrag, hverken i 2017 og 2018 eller i øvrigt.
Det er derudover specifikt VF's opfattelse, at hensynet til stabile varmepriser ikke kan opveje
den ulempe, som det medfører, at afskrive en øget del af underdækningen i årene 2017 og
2018. Således bør hensynet til stabile varmepriser ikke anvendes som isoleret hensyn for prisfastsættelsen, men medtages med en række øvrige hensyn. Fokuseres der alene på stabile
varmepriser, vil det blot medføre, at de varmeforbrugere, der tilfældigvis er forbrugere i netop
disse år, ender med at betale en større andel af underdækningen fra geotermiprojektet - og
afdragsperioden kan måske ligefrem blive forkortet, således at afdragene slet ikke kommer til at
løbe frem til 2033. Der henvises i øvrigt til argumentationen ovenfor i afsnit 2, hvor det netop var
et grundlæggende element ved beslutningen truffet på distributørmødet, at underdækningen fra
geotermiprojektet skulle fordeles over en længere periode, for derved ikke at ramme visse forbrugere urimeligt hårdt.
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Derudover skal det efter VF's opfattelse tillægges betydelig vægt, at en sådan ekstraordinær
afdragsordning

vil fjerne gennemsigtigheden

i forhold til de samlede nødvendige omkostninger

forbundet med at levere varme, og derved fremadrettet

kunne skabe situationer, hvor EVK

bevidst kan overbudgettere -ligesom i 2014 og 2015 - og dermed, ligesom ovenfor anført,
ramme visse forbrugere uforholdsmæssigt

hårdt.

VF mener, at EVK i stedet for at indregne underdækningen
bør indregne underdækningen
ningen på underdækningen

i forhold til distributørerne

fra geotermiprojektet

fra geotermiprojektet

i MWh-prisen

som et fast bidrag. Derved vil afskriv-

ikke være afhængig af, hvorvidt der er tale om

et mildt eller koldt år, dvs. hvor stort varmeforbruget

er, og afskrivningen

af underdækningen

vil

kunne foregå med lige store dele hvert år fra 2017-2033. Dette vil være den bedste metode til at
sikre gennemsigtige,

forbrugervenlige

og omkostningsbestemte

varmepriser. Det er VF's opfat-

telse, at en sådan metode ikke vil være i strid med princippet om den omkostningsbestemte
varmepris - tværtimod vil den sikre, at alle betaler netop de omkostninger, der kan henføres til
deres varmeforbrug/kapacitetsforbrug,

hvis underdækningen

der var aftalt i omkostningsfordelingsaftalen

fordeles efter den fordelingsnøgle,

mellem de involverede parter. Det er afgørende for

VF, at der sker en fordeling mellem de forskellige fjernevarmeselskaber
med omkostningsfordelingsaftalen

som EVK nu foreslår. Omkostningsfordelingsaftale
Såfremt underdækningen

i overensstemmelse

- i stedet for, at der vil ske en løbende omfordeling over tid,
vedlægges som bilag 3.

ender med at udgøre omkring 160 mio. kr., der kan indregnes, vil

dette betyde, at 10 mio. kr. skal afdrages af distributørerne

(og EVK selv) pr. år fra 2017-2033.

Disse 10mio. kr. skal herefter fordeles, således at VF i fast bidrag skal betale ca. 7,33 mio. kr.
(svarende til 73,3 %). Dette faste bidrag vil være en del af den omkostningsbestemte

varmepris,

selvom det beregnes som et fast bidrag i stedet for en MWh-pris.
Det er VF's opfattelse, at principperne

for afdraget skal reguleres som det er tilfældet ved et-

hvert andet gældsafdrag.
Da VF's kunder repræsenterer

90 % af forbrugerne af varmen fra EVK, bør VF's synspunkter

tillægges betydelig vægt.

AD PUNKT 4: FINANSIERINGSOMKOSTNINGER
For så vidt angår dette punkt henvises til argumentationen

ovenfor under afsnit 1.

AD PUNKT 5: BEREGNING AF BELØB FOR ET STANDARDHUS
I den af EVK udarbejdede tabel fremgår det, at det for en varmeforbruger

under VF vil medføre

et pristillæg på + 27 % eksklusive moms, mens det ved de øvrige angivne distributører

alene vil

medføre en stigning på mellem + O og 2 % eksklusive moms.
VF bemærker, at EVK ikke har fremført nogen dokumentation
et standardhus

for tallene om stigning i prisen for

pr. år, og VF kan af denne grund ikke se, om tallene er retvisende. Det er efter
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VF's opfattelse under alle omstændigheder alene distributørerne, der meningsfuldt kan beregne
sådanne slutbrugerpriser.
AD PUNKT 6: ANDRE FORUDSÆTNINGER
Uanset om beløbet for de samlede omkostninger måtte blive mindre som følge af udfaldet af
erstatningssagerne, ønsker VF fortsat, at underdækningen fra geotermiprojektet afregnes over
en lang periode frem til år 2033, da dette i så fald blot vil have den - positive - følge, at priserne
på varme bliver lavere for forbrugerne i hele perioden.
VF er indforstået med, at afviklingsplanen må blive revideret under hensyn til udfaldet af Energikiagenævnets afgørelse. VF ser dog - ligesom EVK heller ingen hindring for, at principperne for
afviklingsplanen kan aftales på nuværende tidspunkt.
GENERELLE BEMÆRKNINGER
VF's ønsker er drevet af et hensyn til en rimelig og gennemsigtig fordeling af omkostningerne til
det fejlslagne geotermiprojekt i overensstemmelse med og med respekt for de skriftlige aftaler,
som parterne har indgået med hinanden.
VF ønsker, at Energitilsynet træffer en afgørelse, der specifikt binder EVK, således at evt. fremtidig "overdækning"/takstmæssige resultater ikke kan bruges til ekstraordinære afdrag, men i
stedet skal tilbageføres til forbrugeren, således at forbrugerne ikke rammes uforholdsmæssigt
hårdt i strid med indregningsplanen. Netop derfor er det foreslået, at indregningen af underdækningen fra geotermiprojektet ikke skal ske i MW-prisen, men derimod som et fast bidrag fra
distributørerne til EVK.
På denne måde, er det VF's opfattelse, at der opnås en plan, der ikke belaster forbrugerne ligesom det ville have været tilfældet, hvis geotermiprojektet var blevet gennemført, og der var
blevet foretaget løbende afskrivninger derpå.

--00000--

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen
Kromann Reumert
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Bilag

Bilag 1a
Bilag 1b
Bilag 2b
Bilag 3

Referat fra ekstraordinært distributørmøde den 2. september 2014
Bilag til ekstraordinært distributørmøde den 2. september 2014
Mail fra Energitilsynet af 22. april 2015
Omkostningsfordelingsaftale fra december 2011
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