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Klage over indregning af overdækning - geotermiomkostninger for projektet i Kvols Viborg Fjernvarme
Stine Grauballe Sheta
til:
Linda Petersen (SET)
04-10-2016 09:00
Cc:
"Mette Urup (mua@energiviborg.dk)", Erik Bertelsen
Skjul detaljer
Fra: Stine Grauballe Sheta <stg@kromannreumert.com>
Til: "Linda Petersen (SET)" <LIP@energitilsynet.dk>
Cc: "Mette Urup (mua@energiviborg.dk)" <mua@energiviborg.dk>, Erik Bertelsen
<ERB@kromannreumert.com>
Historik: Beskeden er videresendt.
2 Attachments
Artikel Viborg Stifts Folkeblad den 27-09-2016.pdf Brev af 1 feb 2016.pdf
Att. Linda Petersen, Energitilsynet
På baggrund af udtalelserne fra vedhæftede artikel med titlen "Formand: Gæld for geotermi væk
i 2017" trykt i Viborg Folkeblad den 27. september 2016, ønsker Viborg Fjernvarme at klage
over de af Energi Viborg Kraftvarme fastsatte tariffer for varmeprisen, da det er Viborg
Fjernvarmes opfattelse, at Energi Viborg Kraftvarme bevidst overbudgetterer ved sin
fastsættelse af varmeprisen - og altså anvender ikke driftsmæssigt betingede overdækninger i
strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.
Af artiklen fremgår, at formanden for Energi Viborgs bestyrelse, byrådsmedlem Niels Dueholm
både "håber og tror, at regningen for geotermiprojektet i Kvols kan være ude af verden allerede
i 2017". Endvidere udtaler Niels Dueholm i artiklen, at "Energitilsynet har endnu ikke godkendt,
at Energi Viborg igen må bruge det forventede overskud på varmeproduktionen for i år på at
afdrage gælden. Men Niels Dueholm regner med, at det bliver accepteret med baggrund i, at
tilsynet også sagde ja i 2014 og 2015." [min understregning]
Det fremgår således af artiklen, at Energi Viborg Kraftvarme for året 2016 forventer et overskud
på varmeproduktionen. I forbindelse med Viborg Fjernvarmes bemærkninger til
indregningsplanen i forbindelse med afvikling af geotermiomkostningerne for projektet i Kvols,
som fremsendt ved brev den 1. februar 2016, anførte Viborg Fjernvarme, at den på dette
tidspunkt kendte "overdækning" relateret til 2015, efter Viborg Fjernvarmes opfattelse ikke
skulle indregnes ekstraordinært. Viborg Fjernvarme er ikke bekendt med, at Energitilsynet har
accepteret en sådan indregning - da Energitilsynets behandling af indregningsspørgsmålet pågår
- og kan nu konstatere, at der for året 2016 ser ud til at opstå en lignende "overdækning".
Viborg Fjernvarmes brev af 1. februar 2016 er for en god ordens skyld vedhæftet denne e-mail.
Viborg Fjernvarme anførte i brevet af 1. februar 2016, at Energi Viborg Kraftvarme direkte
overbudgetterede ved deres fastlæggelse af varmeprisen, og baserede dette på en beregning af
priserne på naturgas sammenholdt med indhentede markedsprognoser. Viborg Fjernvarme gør
nu gældende, at vedhæftede artikel dokumenter, at Energi Viborg Kraftvarme bevidst
overbudgetterer ved at fastsætte en varmepris, der er åbenbart over omkostningerne - og
dermed opkræver en ulovlig varmepris for at sikre, at geotermiomkostningerne kan afdrages
helt ved udløbet af 2017. Således er det i artiklen anført, at Niels Dueholm udtaler, at "Ved at
afdrage med de beløb, som varmeproduktionen har givet i overskud i 2014, 2015 og 2016 - i alt
117 millioner - formindsker vi det beløb, som løber på i renter til Kommunekredit, som vi har
optaget et lån i på de 165 millioner, som gælden lød på, da byrådet lukkede projektet i 2012".
Viborg Fjernvarme gør gældende, at Energi Viborg Kraftvarme i både 2014, 2015 og 2016 har
anvendt ikke driftsmæssigt betingede overdækninger, ligesom udtalelsen tyder på, at Energi
Viborg Kraftvarme har til hensigt at gøre det samme for 2017, hvilket er i strid med
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varmeforsyningslovens regler om en omkostningsbestemt varmepris jf. varmeforsyningslovens §
20, stk. 1.
I forhold til spørgsmålet om indregningsplanen, fastholder Viborg Fjernvarme sit synspunkt om,
at det vil være urimeligt at indregne overdækningen fra 2015 i den samlede underdækning fra
geotermiomkostningerne, og tilføjer et tilsvarende synspunkt for den nu budgetterede
overdækning relateret til 2016.
I forhold til den bevidste overbudgettering gør Viborg Fjernvarme gældende, at Energitilsynet
skal tilsidesætte den varmepris, som Energi Viborg Kraftvarme fastsætter, da denne er åbenbart
over de faktiske omkostninger som lovligt kan indregnes efter varmeforsyningslovens § 20, stk.
1, samt at Energitilsynet med hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 skal fastsætte en
ændring af tariffer som svarer til de relevante omkostninger i varmeprisen.
Viborg Fjernvarme anmoder derudover om, at Energitilsynet inddrager ovenstående
betragtninger i forbindelse med sin afgørelse om indregningsplanen i forbindelse med afvikling af
geotermiomkostningerne for projektet i Kvols.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen/Best regards
Stine Grauballe Sheta
Advokatfuldmægtig / Assistant Attorney
Dir. +45 38 77 45 76
Mob. +45 24 86 00 23
Partner: Erik Bertelsen
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
DK-8000 Aarhus C
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