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Høringssvar på Aalborg Varme A/S' projektforslag for
fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod
Aalborg Kommune har den 30. juni 2017 sendt ovennævnte projektforslag i høring. HMN GasNet P/S (herefter GasNet) afgav foreløbigt høringssvar den 11. august 2017. På baggrund af
møde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Varme og GasNet den 8. september 2017 sendte
Aalborg Kommune et opdateret projektforslag i høring den 16. oktober 2017 med høringsfrist
den 3. november 2017.
GasNet kvitterer for et godt møde og for indarbejdelse af de omtalte forhold i projektforslaget
eller i følsomhedsanalyser.
Efter fremsendelsen af projektforslaget har GasNet været i dialog med Aalborg Varme med
hensyn til at få justeret kedelpriserne for store forbrugere til de specifikke størrelser og til de priser, der er opgjort i det opdaterede Teknologikatalog. Tillige er der lavet en justering, således
storforbrugere med et varmebehov på mere end 66 MWh nu anvender brændselsprisen for
storforbrugere jf. Energistyrelsens metodebeskrivelse. Aalborg Varme har beregnet, at den
samfundsøkonomiske fordel reduceres med 2,4 mio. kr. herved, så den i stedet lyder på 5,6
mio. kr.
Aalborg Kommune har i øvrigt bekræftet, at der nu er igangsat omfattende lokalplanlægning i
byudviklingsområderne.
Omkostninger til administatrion og afregning af fjernvarme
Den 1. november 2017 fremsendte Energistyrelsen en metodebeskrivelse af tillæg til fossile importpriser med henblik på opgørelse af samfundsøkonomiske brændselspriser. Herved er GasNet blevet opmærksom på, at omkostninger til afregning, kundeservice, målerhåndtering, inkasso og yderligere administrationsomkostninger ved kundehåndteringen umiddelbart er indeholdt i den samfundsøkonomiske naturgaspris.
For en konsistent sammenligning af fjernvarmeprojektet og referencen skal tilsvarende omkostningselementer naturligvis indgå på lige fod i begge systemer.
Af Aalborg Varmes prisblad fremgår det, at der er et årligt abonnement på 800 kr. ekskl. moms.
Såfremt de 800 kr. er udtryk for omkostningen til administration, afregning m.v. for én kunde,
skal denne omkostning medtages i den samfundsøkonomiske beregning for fjernvarmealternativet. GasNet anslår, at den samfundsøkonomiske fordel herved reduceres med 18 mio. kr.
Det er GasNets opfattelse, at disse omkostninger ikke er indeholdt andetsteds i den samfundsøkonomiske beregning. De omkostninger, der er indregnet er:
D&V for distributionsnet på 3,1 kr./GJ, hvilket medfører en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 4 mio. kr. over betragtningsperioden. Dette dækker umiddelbart omkostninger til spædevand, lækagesøgning, m.v. Omkostninger er i overensstemmelse
med de omkostninger, som ses i andre projektforslag.
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Udskiftning af fjernvarmemålere efter 15 år. Dette udgør en samfundsøkonomisk
omkostning over betragtningsperioden på ca. 1 mio. kr. Disse omkostninger kan umiddelbart være en del den årlige abonnementsbetaling.

GasNet har forsøgt at få en bekræftelse fra Energistyrelsen på at administrationsomkostningerne er medregnet i naturgasprisen, men den pågældende medarbejder har ikke været til
stede torsdag/fredag. Det er derfor aftalt med vedkommende, at vi ringer sammen mandag d.
6. november 2017. GasNet vil efterfølgende straks give Aalborg Kommune besked om svaret
fra Energistyrelsen.
Afsluttende bemærkning
På baggrund af den inkonsistente opgørelse af omkostninger til afregning, administration m.v.
viser den samfundsøkonomiske analyse endnu ikke en retvisende sammenligning af fjernvarme og naturgasopvarmning.
GasNet vil arbejde for, at det hurtigst muligt afklares, hvorledes der skabes en retvisende sammenligning af dette forhold, så kommunen på den baggrund kan træffe en afgørelse i sagen.
Slutteligt gøres opmærksom på, at GasNet skriftligt skal underrettes om kommunens afgørelse,
jf. Projektbekendtgørelsens § 28.
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