Svar fra Holst, Advokater
Region Midtjylland har den 17. december 2012 fået følgende svar fra Frederik Østergaard Kristiansen,
Holst, Advokater:
”Som aftalt skal jeg kort redegøre for fastsættelse af renten ved indgåelse af forsyningsaftaler for
henholdsvis el og fjernvarme, hvor omkostninger til etablering af forsyningsanlæggene afregnes over den
løbende tarif og abonnementsbetaling.

Ad elforsyning:
Elforsyningsområdet er overordnet set reguleret ved fastlæggelse af indtægtsrammer, jf. den med hjemmel i
elforsyningsloven udstedte bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.
Der er ikke fastsat krav til forrentning i en situation som den foreliggende og det betyder, at det principielt
set er et kommercielt anliggende at aftale en forrentning, hvor regionen ikke på sædvanlig vis betaler
tilslutningsbidrag og yderligere særlige omkostninger ved aftalens indgåelse, men i stedet afregner dette
over en længere periode.
Det følger af den nævnte bekendtgørelses § 15, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet (dvs.
indtægtsrammen) efter ansøgning kan forhøjes for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den
kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer. I den forbindelse er forrentningen fastsat til den lange
byggeobligationsrente + 1 % point.
Dette vedrører imidlertid fastsættelse af forrentningen i forbindelse med forhøjelse af indtægtsrammen, og
disse bestemmelser kan ikke benyttes i den herværende situation.
Det må derfor fastholdes, at forrentningen skal fastsættes efter forhandling med forsyningsselskabet. I den
forbindelse fremhæves, at der som nedre grænse skal tages hensyn til, at den valgte metode ikke må have
betydning for netvirksomhedens øvrige kunder.
Ved en forrentning over den fastsatte indtægtsramme vil det omvendt for forsyningsselskabet medvirke til
en generel prisnedsættelse, og forsyningsselskabets incitament til en forrentning over den fastsatte
indtægtsramme er derfor begrænset.

Ad varmeforsyning:
Varmeforsyningsområdet er overordnet set reguleret ved "hvile-i-sig-selv" princip.
Det bemærkes, at omkostninger til långivning ikke er en indregningsberettiget omkostning i henhold til
varmeforsyningslovens prisbestemmelser, og derfor skal omkostningerne til långivning holdes
regnskabsmæssigt adskilt fra varmeforsyningens øvrige aktiviteter, således at det sikres, at omkostningerne
ikke belaster de øvrige forbrugere, jf. Energitilsynets afgørelse i Aarhus-sagen.
Energitilsynet har telefonisk oplyst, at de ikke herudover forholder sig til rentefastsættelsen i forhold til
forbrugerne.
Der er således ikke indenfor varmeforsyningsområdet bestemmelser, der regulerer fastsættelse af renten i
en situation som den foreliggende, når det sikres, at den valgte metode ikke medfører omkostninger for de
øvrige forbrugere.

Afslutningsvis bemærkes, at Region Midtjylland mod betaling af "restværdien" er berettiget til at opsige
aftalerne om løbende betaling med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.”

