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Afviklingsplan vedrørende geotermiomkostningerne

Tilbage i 2014 indsendte Energi Viborg Kraftvarme A/S (EVK) en ansøgning til Sekretariatet for
Energitilsynet (SET) om godkendelse af en afviklingsplan for indregning af geotermiomkostningerne.
Idet vi fortsat ikke har modtaget en afgørelse fra SET, skal vi overfor bestyrelsen redegøre for
forløbet frem til nu, og vores forventninger til, hvornår en afgørelse vil blive modtaget.
Oprindeligt besluttede bestyrelsen for EVK (sag nr. 18 af 22. august 2014) at indstille en model
blandt 4 til godkendelse hos distributørerne, nemlig den model, hvor indregning påbegyndtes i
2017 og afsluttedes i 2033.
Efter distributørernes godkendelse af modellen på distributørmødet den 2. september 2014,
bekræftede bestyrelsen deres tidligere beslutning på bestyrelsesmøde samme dag og besluttede således, at modellen skulle anvendes i forbindelse med forhandling med Energitilsynet.
Endvidere gav bestyrelsen direktør Christian Hagelskjær fuldmagt til at forhandle afviklingsplanen med Energitilsynet.
På baggrund af den indsendte afviklingsplan blev forhandlingerne indledt med SET ved møde
den 16. september 2014.
Herefter har der løbende været dialog med SET vedrørende afviklingsplanen.
For 2014 udviste det takstmæssige regnskab et resultat på 39,6 mio. kr. og for 2015 var resultatet 36,2 mio. kr.
Begge år har ledelsen drøftet håndteringen af resultaterne med SET, og de har oplyst, at det er
i fuld overensstemmelse med Varmeforsyningsloven at modregne disse resultater i den konstaterede underdækning vedrørende geotermiomkostningerne, idet der fra deres side er én samlet
underdækning, hvor resultatet (underdækningen) opsamles. Behandlingen af resultaterne har
været behandlet løbende på såvel bestyrelsesmøder som distributørmøder.
For 2016 ser det også ud til, som beskrevet i sag nr. 28 af 22. august 2016, at der pga. flere
gunstige forhold vedr. vejret og el- og gaspriserne vil være et positivt takstmæssigt resultat i
størrelsesordenen 38 mio. kr. før skat, efter skat ca. 29 mio. kr. Vi har via mail oplyst SET om
dette forventede resultat, således at SET var orienteret om dette i forbindelse med behandling
af afviklingsplanen.
Idet vi ikke har modtaget SET’s afgørelse endnu, har vi ikke udarbejdet revideret budget for
2016, hvilket vi har informeret distributørerne om bl.a. i forbindelse med distributørmødet den
23. maj 2016.
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Pga. udviklingen de senere år er der nu sket en kraftig reduktion af den oprindelige underdækning, således at vi faktisk med en faldende varmepris i forhold til 2016, kan reducere underdækningen til 30 mio. kr. ultimo 2017.
De 30 mio. kr. reserveres til følgende 3 poster:
 Krav vedr. omegnsbyerne ca. 10,5 mio. kr.
 Krav vedr. Ross på 10 mio. kr.
 Resten vedr. de evt. ikke-indregningsberettigede omkostninger
Indregningen skal i givet fald i 2017 udgøre ca. 29 mio. kr. i 2017, jf. nedenstående tabel som
forevist bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde, i denne er forventningerne til 2017 dog medtaget:

Tabel 1: Oversigt over udvikling i underdækning.

Viborg Fjernvarme har givet udtryk for, at de ikke er enige i vores dispositioner, senest har de
på baggrund af artikel i Viborg Stifts Folkeblad den 27. september 2016 (vedlagt som bilag til
klagen) indsendt en klage til Energitilsynet, i hvilken de beskylder os for bevidst overbudgettering og overtrædelse af Varmeforsyningsloven (mail til Energitilsynet af 4. oktober 2016 vedlagt
som bilag). Vi afventer SETs behandling af VF’s klage.
SET har i sammenhæng med artiklen blot henvendt sig med ønske om, at vi opdaterer vores
ansøgning, således at den er aktuel med de faktiske forhold pr. d.d.
På baggrund af vores drøftelser med SET forventer vi en afgørelse vedrørende afviklingsplanen inden udgangen af 2016.
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BILAG
Mail fra Viborg Fjernvarmes advokat til Energitilsynet af 4. oktober 2016
Underbilag til mail, artikel fra Viborg Stifts Folkeblad den 27. september 2016
Underbilag til mail, brev fra Viborg Fjernvarme til Energitilsynet af 1. februar 2016

DIREKTØREN INDSTILLER
at

bestyrelse godkender indregning af et beløb i varmepriserne i 2017, således at underdækningen ultimo 2017 budgetteres til at udgøre 30 mio. kr., og

at

orienteringen om forløbet i øvrigt tages til efterretning.

BESLUTNING
Indstillingen blev godkendt.
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