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På mødet den 11. december 2012 behandlede forretningsudvalget svar på
Ekspertpanelets spørgsmål til ansøgning om endeligt tilsagn for DNV-Gødstrup (punkt 25 på dagsorden). I tilknytning til sagen var rammeaftale om
elforsyning og rammeaftale om fjernvarmeforsyning til godkendelse.
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Side 1

På mødet blev der rejst nogle spørgsmål fra Det Konservative Folkeparti
(C). Nærværende notat redegør for administrationens overvejelser i
forhold til de rejste spørgsmål.

1. Spørgsmål:
I rammeaftalerne for DNU med forsyningsselskaberne i Aarhus var der kun
en rente på 1-2 pct. I rammeaftalerne for DNV med forsyningsselskaberne
er renten på 5,756 pct.
Svar på spørgsmål:
a. Rammeaftalerne om fjernvarmforsyning
Det er korrekt, at der i rammeaftalen om fjernvarmeforsyning til DNU var
en variabel rente på 1,1 % i 2011 i det bilag om omkostningstillæg, som
var vedlagt rammeaftalen. Af det nævnte bilag fremgår det, at renten på
1,1 pct. var den gennemsnitlige variable rente hos AffaldVarme Aarhus i
2011. Renten vil variere efter de vilkår AffaldVarme Aarhus får.
Det centrale i rammeaftalerne om fjernvarmeforsyning er, at Region
Midtjylland ønsker at finansiere etablering af fjernevarmeforsyning som en
årlig driftsudgift, der betales sammen med forbrugstariffen.
Rammeaftalerne om fjernvarmeforsyning er ifølge Energitilsynet at
betragte som en form for lån. Og omkostninger til långivning er ikke en del
af de indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Det betyder, at der ikke på dette område er
bestemmelser, som regulerer renten på et sådan lån. Renten vil være en
markedsrente, som kan forhandles.

Forskellen på de to rammeaftaler om fjernvarmeforsyning er:
•

•

For DNU: at AffaldVarme i Aarhus optog et eksternt lån til
anlægsinvesteringen og det er renten på dette lån, som Region Midtjylland
betaler (rentesatsen var i 2011 på 1,1 %).
For DNV: at EnergiGruppen Jylland Varme A/S selv har kapital til
anlægsinvesteringen og selskabet ønsker kapitalen forrentet med den
maksimalt tilladte forrentningssats for netselskaber. Den maksimalt tilladte
forrentningssats var i 2011 på 5,756 % og i 3. kvartal 2012 var den på
4,537 %.

Det vores rådgivers opfattelse, at rentesatsen i rammeaftalen om fjernvarmeforsyning kan forhandles, jf. vedlagte dokument fra Holst.
Administrationen vil sørge for, at der bliver indledt forhandling om rentesatsen.
b. Rammeaftalerne om elforsyning
I rammeaftalen om elforsyning til DNU var den variable rente på 5,62 % i 2011 i
det bilag, som var vedlagt denne rammeaftale.
Det centrale i rammeaftalerne om elforsyning er, at Region Midtjylland ønsker at
finansiere etablering af elforsyning som en årlig driftsudgift, der betales sammen
med forbrugstariffen.
For rammeaftalen om elforsyning er der ikke bestemmelser, som fastsætter krav
til forrentning. Det betyder, at det principielt set er et kommercielt anliggende at
aftale en forrentning og at renten dermed er til forhandling.
Det er vores rådgivers opfattelse, at rentesatsen i rammeaftalen om el-forsyning
kan forhandles, jf. vedlagte dokument fra Holst.
Administrationen vil sørge for, at der bliver indledt forhandling om rentesatsen.

2. Spørgsmål:
Kan Region Midtjylland indfri lånet kort efter optagelse?
Svar:
Region Midtjylland har på nuværende tidspunkt ikke indgået hverken rammeaftale
om elforsyning for DNV eller rammeaftale om fjernvarmeforsyning for DNV.
Ifølge rammeaftale om fjervarmeforsyning kan regionen indfri lånet til
anlægsomkostningen, men det har en pris. I rammeaftalen står: ”Region
Midtjylland er berettiget til med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af et
kalenderår at opsige aftalen om løbende betaling mod betaling af den opgjorte
restgæld pr. ophørstidspunktet tillagt de omkostninger, der påføres
EnergiGruppen, som følge af opsigelsen”.

Ifølge rammeaftalen om elforsyning kan regionen indfri lånet til
anlægsomkostningen, men det har en pris. I rammeaftalen står: ”Region
Midtjylland er berettiget til med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af et
kalenderår at opsige aftalen om betaling af den særlige DNV-tarif. Region
Midtjylland er forpligtet til kontant at betale EnergiMidt et beløb svarende til
forsyningsanlæggets etableringsomkostninger tillagt forrentning, med fradrag af
den tilbagebetaling heraf, som Region Midtjylland måtte have erlagt til EnergiMidt
over DNV-tariffen i perioden frem til opsigelsesperiodens udløb”.
Ifølge vores rådgiver er Region Midtjylland mod betaling af "restværdien"
berettiget til at opsige aftalerne om løbende betaling med 6 måneders varsel til
udgangen af et kalenderår, jf. vedlagte dokument fra Holst.

3. Spørgsmål:
Kan Region Midtjylland indestå for lånet og på den vis få lavere rentesats?
Svar:
Det er administrationens vurdering, at forsyningsselskaberne har mulighed for at
skaffe ekstern finansiering næsten til sammen pris som regionen.
Det centrale er, at forsyningsselskaberne ønsker, at deres kapital bliver forrentet
bedst muligt indenfor de rammer, som de er underlagt.
Region Midtjylland kan ikke selv optage lånet eller give garanti for lånet, da det
kræver en lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet eller en
deponering.

