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J.nr. 18/00962 - HMN GasNet P/S’ klage til Energiklagenævnet over Randers Kommu-

nes godkendelse af fjernvarmeprojekt i Haslund

1. Indledning 

Som advokat for Værum-Ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. (”Værum-Ørum Kraftvarmeværk”) 

vil jeg i dette høringssvar fremsætte mine bemærkninger til HMN GasNet P/S’ (”HMN”) klage 

af 15. februar 2018 over Randers Kommunes projektgodkendelse af 18. januar 2018 samt 

til HMNs høringssvar af 29. maj 2018.

Jeg tilslutter mig i helhed Randers Kommunes høringssvar af 9. april 2018 dog med neden-

stående korrektioner og supplerende tilføjelser. 

Det anførte fører sammenfattende til, at Energiklagenævnet skal stadfæste Randers 

Kommunes afgørelse.

2. Sagens genstand

Værum-Ørum Kraftvarmeværk indsendte den 21. september 2017 et projektforslag til god-

kendelse hos Randers Kommune. Projektforslaget blev under sagsbehandlingen revideret

senest den 2. november 2017 (herefter samlet ”Projektforslaget”). 

Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning i Haslund, herunder en æn-

dring af områdeafgrænsningen i et område i Haslund samt etablering af en varmeforsy-

ningsledning til Haslund fra Værum-Ørum Kraftvarmeværks eksisterende net i Værum. 

Projektforslaget udviste et samfundsøkonomisk overskud på 4,1 mio. kr.

Randers Kommune godkendte den 18. januar 2018 Projektforslaget, idet Randers Kommu-

ne dog fandt, at Projektforslaget efter korrektion af en række af de anvendte forudsætnin-

ger udviste et samfundsøkonomisk overskud på 800.000 kr.
1

                                                       
1 Årsagen hertil var, at Randers Kommune fandt, at en række af forudsætningerne i Projektforslaget skulle korri-

geres. Dette gjaldt de indregnede omkostninger til udskiftning af oliefyr, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger-
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HMN har i sin klage gjort gældende, at Projektforslaget ikke er samfundsøkonomisk fordel-

agtigt, og at betingelserne for at godkende Projektforslaget derfor ikke var opfyldte.

Sagen vedrører på den baggrund spørgsmålet, om der er grundlag for, at Energiklagenæv-

net tilsidesætter Randers Kommunes vurdering af, at det efter en konkret vurdering er 

samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, at Haslund forsynes med fjernvarme.

3. Den retlige ramme

3.1 Randers Kommunes afgørelse

Randers Kommunes afgørelse er truffet i medfør af bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 

om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (”Projektbekendtgørel-

sen”).

Ifølge Projektbekendtgørelsens § 7, jf. § 8, kan kommunen godkende projekter, der ændrer 

et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, hvis der ydes 

økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet. Det er ubestridt, at denne 

godkendelsesbetingelse er opfyldt.

Ifølge Projektbekendtgørelsens §§ 6 og 26, stk. 2, jf. § 23, stk. 1, nr. 10, er det derudover en 

generel betingelse for kommunens godkendelse af et projekt, at projektet ud fra en kon-

kret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige sammenholdt med de rele-

vante alternative scenarier, som ved en ændring af områdeafgrænsningen er fortsat indivi-

duel forsyning.

Kommunen er tillagt et vidt skøn i forbindelse med vurderingen af samfundsøkonomien i 

et projektforslag. Dette følger dels af hjemmelsbestemmelserne i Projektbekendtgørelsen, 

dels af Energiklagenævnets praksis.

Der kan i den forbindelse henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 5. januar 2011 om 

Assens Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 1021-10-8-16), Energiklagenævnets afgørelse 

af 13. april 2018 om Sønderborg Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 18/00172) og Ener-

giklagenævnets afgørelse af 9. maj 2018 om Skive Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 

18/00185).

                                                                                                                                                                  

ne for fjernvarmeunits, drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for fjernvarmeproduktionsanlæg, samt om-

kostningerne til nedtagning af eksisterende anlæg, jf. side 16 i Randers Kommunes projektgodkendelse af 18. 

januar 2018.
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I førstnævnte afgørelse udtalte Energiklagenævnet, at

”Der er dog overladt kommunen som godkendelsesmyndighed et vidt skøn ved god-

kendelse af projektforslag. Energiklagenævnet har vurderet, at de af klager fremkomne 

oplysninger om de nuværende gasinstallationers alder mv., og varmekundernes inte-

resse i projektet ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkeligt sandsynlig-

gjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger med henvisning til tilslutnings-

graden og konverteringstakten.” (min understregning)

I sidstnævnte afgørelse udtalte Energiklagenævnet, at

”Projektbekendtgørelsens bestemmelser om indholdet af en projektansøgning og om, 

at kommunen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig 

vurdering af projektet, tager sigte på at tilvejebringe et forsvarligt grundlag for kom-

munens godkendelse. Bestemmelserne lægger op til at kommunen, inden for vide 

rammer, kan udøve et skøn over hvilke projekter, der ønskes gennemført.” (min un-

derstregning)

3.2 Energiklagenævnets prøvelse af Randers Kommunes afgørelse

Energiklagenævnet skal i sin prøvelse vurdere, om Randers Kommunes projektgodkendelse 

hviler på realistiske forudsætninger. 

Da Randers Kommunes vurdering af de anvendte forudsætninger i vidt omfang afhænger 

af de lokale forhold, skal Energiklagenævnet efter almindelige forvaltningsretlige regler 

være tilbageholdende i sin prøvelse af skønnet. 

Denne tilbageholdenhed betyder, at Energiklagenævnet ikke bør tilsidesætte Randers 

Kommunes afgørelse, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, der gør 

tilsidesættelsen velbegrundet.
2

Det følger således også af Energiklagenævnets praksis, at Randers Kommunes skøn kun 

bør underkendes, hvis der fremlægges oplysninger af en sådan beskaffenhed, at de til-

strækkeligt sandsynliggør, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger. 

Der kan herved henvises til citatet ovenfor samt til Energiklagenævnets afgørelse af 24. 

september 2014 om Vordingborg Kommunes projektgodkendelse (J.nr. 1021-13-232), Ener-

giklagenævnets afgørelse af 17. juni 2013 om Odense Kommunes projektgodkendelse (J.nr. 

1021-13-46), Energiklagenævnets afgørelse af 13. april 2018 om Sønderborg Kommunes 

                                                       
2 Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Almindelige emner, 6. udgave, s. 338; Bent Christensen, Forvaltningsret-

Prøvelse, s. 258.
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projektgodkendelse (j.nr. 18/00172) og Energiklagenævnets afgørelse af 9. maj 2018 om 

Skive Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 18/00185), hvor nævnet anførte, at

”Energiklagenævnet har vurderet, at de af klager fremkomne oplysninger om de sam-

fundsøkonomiske beregninger er af en sådan beskaffenhed, at det ikke er sandsynlig-

gjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger.”

Det følger endvidere af de anførte afgørelser, at det ikke er tilstrækkeligt, at HMN har an-

lagt en anden faglig vurdering af de anvendte forudsætninger.

Det fremgår således eksempelvis af Energiklagenævnets afgørelse af 9. maj 2018 om Skive 

Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 18/00185), at:

”Energiklagenævnet finder, at projektforslaget i denne sag bygger på en række faglige 

vurderinger og forudsætninger, som ikke kan tilsidesættes, alene fordi klager mener, at 

andre faglige vurderinger er mere retvisende. Det afgørende er, om projektforslaget 

samlet set godtgør, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.”

Kommunalbestyrelsen er således tillagt en vid skønsmæssig kompetence til at vurdere, 

hvorvidt de konkrete forudsætninger, der er anvendt i Projektforslaget, er retvisende og 

realistiske. Dette skøn kan ikke tilsidesættes alene fordi HMN mener, at andre vurderinger 

er mere retvisende. 

Energiklagenævnet skal derfor kun tilsidesætte Randers Kommunes skøn, såfremt HMN

fremlægger oplysninger, der tilstrækkeligt sandsynliggør, at projektet hviler på urealistiske 

forudsætninger. 

Da sådanne oplysninger ikke er fremlagt, er der ikke grundlag for, at Energiklagenævnet 

tilsidesætter Randers Kommunes vurdering af projektets samfundsøkonomiske overskud.

3.3 Øvrige bemærkninger til resultatet af Energiklagenævnets prøvelse

Randers Kommune har i sin afgørelse foretaget en række korrektioner af projektets sam-

fundsøkonomi, svarende til en reduktion på sammenlagt 3.300.000 kr., jf. nærmere herom i 

afsnit 2. Korrektionerne fører sammenlagt til, at projektets samfundsøkonomiske overskud 

reduceres fra 4.100.000 kr. til 800.000 kr..

Det bemærkes, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk ikke er enig i alle korrektionerne af pro-

jektets samfundsøkonomiske fordel. Korrektionerne kan efter vores opfattelse højst føre til 

reduktioner på sammenlagt 1.100.000 kr. således, at projektet udviser et samfundsøkono-

misk overskud på mindst 3.000.000 kr.. Dette forhold er nærmere begrundet i afsnit 5.3, 

5.4 og 5.7.
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Den omstændighed, at der er uenighed omkring størrelsen af Projektforslagets samfunds-

økonomiske overskud kan imidlertid ikke føre til, at Energiklagenævnet tilsidesætter Ran-

ders Kommunes afgørelse. 

Energiklagenævnets tilsidesættelse af Randers Kommunes afgørelse forudsætter således, 

at der foreligger en væsentlig retlig mangel. Det betyder, at manglen skal have påvirket

afgørelsens indhold. 

Det forhold, at det samfundsøkonomiske overskud er større end vurderet af Randers 

Kommune, kan derfor ikke føre til, at projektgodkendelsen ophæves, da Projektforslaget i 

begge tilfælde udviser et positivt samfundsøkonomisk resultat. 

4. Samfundsøkonomisk robust

4.1 Projektbekendtgørelsens krav om positiv samfundsøkonomi

HMN gør i klageskriftet side 4-9 og i høringssvaret side 1-2 gældende, at projektets sam-

fundsøkonomiske overskud på 800.000 kr. hverken er væsentligt eller robust, og at Projekt-

forslaget derfor ikke opfylder betingelsen om at være det samfundsøkonomisk mest for-

delagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens §§ 6 og 26, stk. 2. 

Heroverfor gøres det gældende, at Projektbekendtgørelsen ikke indeholder et krav om, at 

det samfundsøkonomiske overskud skal være væsentligt eller robust.

Det følger af Projektbekendtgørelsens § 6, at:

”Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling 

af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i 

overensstemmelse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 26, stk. 2, i denne bekendtgø-

relse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk 

mest fordelagtige projekt, jf. dog § 10, stk. 2, og § 17, stk. 5-7.” (min understregning)

Det følger endvidere af Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2, at:

”Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vur-

dering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 10, stk. 2, og § 17, 

stk. 5-7.” (min understregning)

Kommunalbestyrelsen kan altså godkende et projektforslag, der efter en konkret vurdering 

er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til de valgte alternativer. 
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Som det også fremgår af Randers Kommunes høringssvar af 9. april 2018, betyder det ale-

ne, at kommunalbestyrelsen ikke kan godkende et projektforslag, der udviser en dårligere 

samfundsøkonomi end et af de valgte alternative scenarier.
3

Projektbekendtgørelsens §§ 6 

eller 26, stk. 2 indeholder således ikke et krav om, at det samfundsøkonomiske overskud 

skal være hverken væsentligt eller robust. 

Til støtte for sit synspunkt henviser HMN til Energistyrelsens vejledning i samfundsøkono-

miske analyser på energiområdet fra april 2005 (”Vejledningen”). HMN henviser i den for-

bindelse blandt andet til følgende fra Vejledningen:

”Ved prioritering mellem flere projekter, der alle er samfundsøkonomisk rentable, bør

man som udgangspunkt foretrække projekter, hvor det samfundsøkonomiske overskud

på en gang er størst og mest robust over for ændringer i væsentlige forudsætninger

(som f.eks. kalkulationsrente, brændselspriser eller CO2-kvotepris), jf. afsnit 4.9 om føl-

somhedsanalyser.”
4

(mine understregninger)

Ifølge HMN fører dette til, at kravet om samfundsøkonomisk overskud i Projektbekendtgø-

relsen kan fortolkes som et krav om, at overskuddet skal være både væsentligt og robust. 

Dette betyder ifølge HMN, at Projektforslaget skal have en ikke ubetydelig samfundsøkono-

misk gevinst, og at Projektforslaget skal være robust over for selv små ændringer. 

Dette er imidlertid ikke korrekt. 

For det første anvender Vejledningen begrebet størst og ikke begrebet væsentligt. Et krav 

om et væsentligt overskud indebærer, at der eksisterer en nedre grænse for, hvor stort det 

samfundsøkonomiske overskud skal være for, at projektet kan godkendes. Et krav om det 

største samfundsøkonomiske overskud indebærer alene, at overskuddet skal være større 

end overskuddet ved de øvrige alternativer. Der kan således ikke af Vejledningen udledes 

et krav om, at alene projektforslag med et væsentligt samfundsøkonomisk overskud kan 

godkendes. 

For det andet kan der ikke ud af den citerede passage fra Vejledningen udledes et krav om, 

at projektets overskud skal være robust eller væsentligt. Det, der fremgår af den citerede 

passage, er alene, at kommunen ved ”prioritering mellem flere projekter”, der alle er sam-

fundsøkonomisk rentable, ”bør” vælge (godkende) det projekt, der udviser det største og 

mest robuste samfundsøkonomiske overskud. 

                                                       
3 Energistyrelsens vejledning til Projektbekendtgørelsen fra december 2007, s. 34.
4 Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 (Beregningseksempler

revideret juli 2007), s. 8.
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Der er således tale om en vejledende prioriteringsregel. Prioriteringsreglen finder alene

anvendelse, såfremt flere alternative projekter er samfundsøkonomisk rentable sammen-

holdt med referencen og dermed ikke for et projekt som det foreliggende. 

For det tredje er prioriteringsreglen under alle omstændigheder kun vejledende, og det 

ville være i strid med forbuddet imod skøn under regel, hvis den blev anset for bindende 

for Randers Kommune. 

Der kan således heller ikke af Vejledningen udledes noget krav til størrelsen af det sam-

fundsøkonomiske overskud, og et projekt kan således godkendes, så længe projektet blot 

er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

HMN henviser som grundlag for det postulerede krav om væsentlighed og robusthed tillige 

til Energiklagenævnets afgørelse af 12. marts 2014 om Aabenraa Kommunes projektgod-

kendelse (j.nr. 1021-13-83-12) og til Energiklagenævnets afgørelse af 28. december 2015 

om Kerteminde Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 1021-15-53-53).

Der kan imidlertid heller ikke af disse afgørelser udledes et krav om, at et samfundsøko-

nomisk overskud skal være væsentligt eller robust.

For det første omhandler Energiklagenævnets afgørelse af 12. marts 2014 om Aabenraa 

Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 1021-13-83-12) det tilfælde, hvor et relativt beskedent 

samfundsøkonomisk overskud kombineret med mangelfulde beregningsforudsætninger 

medførte, at Energiklagenævnet fandt, at projektforslaget ikke kunne godkendes på det 

foreliggende grundlag. Afgørelsen indeholder således ikke et generelt krav om, at et pro-

jekts samfundsøkonomiske overskud skal være væsentligt eller robust. 

Energiklagenævnets afgørelse af 28. december 2015 om Kerteminde Kommunes projekt-

godkendelse (j.nr. 1021-15-53-53) omhandler det tilfælde, hvor en sagsbehandlingsfejl 

kombineret med et snævert samfundsøkonomisk overskud førte til, at Energiklagenævnet 

ophævede Kerteminde Kommunes afgørelse. Den omstændighed, at Energiklagenævnet i 

afgørelsen kom frem til, at det konkrete projekt ikke kunne godkendes, er således heller 

ikke ensbetydende med, at det samfundsøkonomiske overskud i et projekt generelt skal 

være væsentligt eller robust. 

For det andet er både Energiklagenævnets afgørelse af 12. marts 2014 om Aabenraa 

Kommunes projektgodkendelse og Energiklagenævnets afgørelse af 28. december 2015 

om Kerteminde Kommunes projektgodkendelse baseret på et andet retsgrundlag end i 

denne sag, nemlig den tidligere projektbekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012. 

Ifølge den dagældende projektbekendtgørelse kunne kommunalbestyrelsen alene godken-

de projekter, der efter en konkret vurdering var samfundsøkonomisk fordelagtige, jf. § 6 og 
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§ 24, stk. 1. I tillæg hertil var det en selvstændig godkendelsesbetingelse for projekter, der 

ændrede områdeafgrænsningen, at samfundsøkonomiske hensyn ikke måtte tale imod

opretholdelsen af områdeafgrænsningen, jf. s § 7, stk. 2.
5

Denne godkendelsesbetingelse er 

ophævet i den gældende Projektbekendtgørelses § 8, stk. 1. Det betyder, at kommunalbe-

styrelsen nu kan godkende projekter, der ændrer områdeafgrænsningen, såfremt varme-

forsyningsvirksomheden yder kompensation til naturgasdistributionsselskabet, og projek-

tet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Pro-

jektbekendtgørelsens §§ 6 og 26, stk. 2. Den nugældende Projektbekendtgørelse indehol-

der således ikke kravet om, at samfundsøkonomiske hensyn skal tale imod opretholdelsen 

af områdeafgrænsning. På den baggrund kan afgørelserne ikke længere anvendes efter, at 

retsgrundlaget og det skærpede krav til samfundsøkonomien er blevet ændret.  

For det tredje foreligger der en nyere afgørelse baseret på den gældende Projektbekendt-

gørelse, der udtrykkeligt tager stilling til spørgsmålet om robust samfundsøkonomi.  

I Energiklagenævnets afgørelse af 13. april 2018 om Sønderborg Kommunes projektgod-

kendelse (j.nr. 18/00172), fremgår det således udtrykkeligt, at:

”Energiklagenævnet bemærker hertil, at robust samfundsøkonomi ved projekter for 

kollektive varmeforsyningsanlæg ikke er et krav i henhold til projektbekendtgørelsen.”

(min understregning)

Det gøres på den baggrund gældende, at Randers Kommunes projektgodkendelse er i 

overensstemmelse med Projektbekendtgørelsens §§ 6 og 26, stk. 2, idet projektet selv efter 

de af Randers Kommune foretagne korrektioner udviser et samfundsøkonomisk overskud 

på 800.000 kr.. Desuden gøres det gældende, at nogle af Randers Kommunes korrektioner 

ikke er retvisende, og at projektet derfor rettelig udviser et samfundsøkonomisk overskud 

på i hvert fald 3.000.0000 kr., jf. nærmere i afsnit 5.

4.2 Følsomhedsanalyser

HMN gør gældende, jf. klagen side 9-12 og høringssvaret side 2-4, at det er en fejl, at Ran-

ders Kommune ikke har sikret, at der er foretaget relevante følsomhedsberegninger, og at 

et projektforslags samfundsøkonomiske overskud skal være af en sådan størrelse, at det 

kan tåle udsving i centrale forudsætninger, hvilket ifølge HMN ikke er opfyldt for Projekt-

forslaget. 

                                                       
5 Det fremgik af bestemmelsen, at ”Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet 

af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeaf-

grænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold 

forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3.”
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HMN henviser i den forbindelse bl.a. til følgende i Vejledningen:

”Følsomhedsberegningerne bør foretages dels særskilt for hver relevant parameter, og

dels ved sammenfald af ekstremer for to eller flere parametre. Man bør samtidig være

opmærksom på bånd mellem variationsmulighederne for forskellige parametre, f.eks.

at højere oliepriser normalt forplanter sig i varierende grad til andre brændselspri-

ser.”
6

(mine understregninger)

Som det fremgår af citatet, skal der i forbindelse med de samfundsøkonomiske beregnin-

ger foretages følsomhedsberegninger, der bl.a. illustrerer projektforslagets følsomhed over 

for ændringer i et eller flere parametre. 

Værum-Ørum Kraftvarmeværk har i Projektforslaget foretaget en række følsomhedsbereg-

ninger af projektets samfundsøkonomi. Der er således, jf. Projektforslagets afsnit 12, fore-

taget følsomhedsberegninger, som viser betydningen af en ændring af investeringen, at 

brændselspriserne stiger med 20 %, at CO2 prisen stiger med 20 % eller med 1.000 kr./ton, 

at træpilleprisen stiger med 20 %, at elprisen stiger med 20 % og at Finansministeriets nye 

faktorer ikke anvendes, jf. Projektforslagets afsnit 12. På baggrund af en anmodning fra 

HMN er der endvidere i Projektforslagets afsnit 12.2 foretaget supplerende følsomhedsbe-

regninger. Disse følsomhedsberegninger omfatter en ændring i drifts- og vedligeholdelses-

omkostningerne, at tilslutningstakten ændres fra 5 til 10 år, og at der foretages en redukti-

on af varmegrundlaget på 10 %. 

Det bestrides på den baggrund, at der ikke er foretaget relevante følsomhedsberegninger.

Randers Kommune har endvidere forholdt sig til beregningerne og vurderet, at de ikke var 

udtryk for realistiske forudsætninger og derfor ikke ændrer Kommunens vurdering af, at 

projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Det 

bestrides derfor endvidere, at Randers Kommune, som anført af HMN, har undladt at for-

holde sig til følsomhedsberegningerne, og at afgørelsen er fejlbehæftet.

Desuden gøres det gældende, at kravet om, at der skal foretages følsomhedsberegninger,

ikke kan opfattes som et krav om, at Projektforslaget kun kan godkendes, såfremt det er 

robust over for ændringer i disse følsomheder. Kravet kan heller ikke opfattes som et krav 

om, at det samfundsøkonomiske overskud skal være af en sådan størrelse, at overskuddet 

kan modstå ændringer i centrale forudsætninger, som HMN ligeledes anfører. 

Som anført ovenfor skal kommunen ifølge Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2 påse, at 

projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Vurde-

ringen skal således foretages på grundlag af de forudsætninger, som kommunen vurderer, 

                                                       
6 Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, revideret juli 2007, 

afsnit 4.9, s. 20. 
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er mest realistiske. Der kan ud af Vejledningen alene udledes et krav om, at der skal udar-

bejdes følsomhedsberegninger over de anvendte forudsætninger i projektforslaget, men 

ikke at projektforslaget alene kan godkendes, hvis følsomhedsberegningerne viser, at pro-

jektforslaget er robust over for enhver ændring. Følsomhedsberegninger udarbejdes til 

brug for kommunens samlede vurdering af projektets samfundsøkonomi, og projektforsla-

get skal alene udvise et samfundsøkonomisk overskud i forhold til de forudsætninger, som 

kommunen finder relevante og realistiske og ikke forudsætninger, som kommunen betrag-

ter som urealistiske. 

Det har således ingen betydning for Randers Kommunes godkendelse af Projektforslaget, 

at Projektforslagets samfundsøkonomi bliver negativ, ved fx en ændring af tilslutningstak-

ten fra 5 år til 10 år, som der er foretaget følsomhedsberegninger over, når Randers Kom-

mune vurderer, at tilslutningstakten på 5 år er realistisk.  

Det fremgår desuden af Randers Kommunes projektgodkendelse (side 17) samt af Randers 

Kommunes høringssvar (side 3), at Randers Kommune har vurderet, at Projektforslaget er 

robust over for udsving i en række typiske parametre, som indgår i Projektforslagets føl-

somhedsanalyser. Den omstændighed, at Projektforslaget udviser et negativt resultat ved

ændring af andre parametre bevirker ikke, at projektet hviler på urealistiske forudsætnin-

ger, og at projektet ikke kan godkendes. 

Det bemærkes, at HMN, under behandlingen af dette spørgsmål, samtidig bemærker, at 

den anvendte konverteringstakt i Projektforslaget er urealistisk. Dette anbringende be-

handles nedenfor under afsnit 5.3. 

HMN gør desuden i høringssvaret side 2-4 gældende, at der er lavet en fejl i Projektforsla-

gets følsomhedsberegninger. Det fremgår således af Projektforslaget, at der ingen sam-

fundsøkonomisk konsekvens er ved, at fjernvarmeinvesteringerne stiger med 20 %. HMN 

gør gældende, at en stigning på fjernvarmeinvesteringerne på 20 % vil medføre en redukti-

on af samfundsøkonomien på 4,7 mio. kr., hvilket fører til, at projektforslaget har en nega-

tiv samfundsøkonomi på 3,9 mio. kr. 

Dette er imidlertid ikke korrekt. 

Følsomhedsberegningerne er baseret på de samlede investeringer i projektet (og ikke kun 

fjernvarmeinvesteringerne), hvorfor en stigning i investeringerne påvirker både projektet 

og referencen. Det samfundsøkonomiske resultat af en stigning i fjernvarmeinvesteringer-

ne vil derfor neutraliseres af en tilsvarende stigning i naturgasinvesteringerne. Det bemær-

kes herved, at en prisstigning oftest vil være generel og derfor vil omfatte alle typer inve-

steringer. Det udgør derfor ikke en fejl i Projektforslaget, at der ingen samfundsøkonomisk 

konsekvens er af en stigning i anlægsinvesteringerne.
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4.3 Sammenfatning vedrørende robusthed

Det gøres på baggrund af ovenstående sammenfattende gældende, at Projektbekendtgø-

relsens krav om, at et projektforslag skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige

ikke indeholder et krav om, at Projektforslagets samfundsøkonomiske overskud skal være 

hverken væsentligt eller robust. 

Det afgørende efter Projektbekendtgørelsens §§ 6 og 26, stk. 2, er alene, om projektet ud 

fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end de relevante alter-

nativer. 

Da Projektforslaget opfylder denne betingelse, er Randers Kommunes projektgodkendelse 

ikke i strid med Projektbekendtgørelsens §§ 6 og 26, stk. 2. De udarbejdede følsomheds-

analyser ændrer ikke herved. 

5. Det faktiske grundlag for de samfundsøkonomiske beregninger

5.1 Teknologikataloget

HMN gør i klageskriftet side 12 gældende, at Projektforslaget hviler på nogle forudsætnin-

ger, som ikke efter HMNs opfattelse afspejler de faktiske forhold, og at Projektforslaget,

såfremt andre forudsætninger blev langt til grund, ville udvise et samfundsøkonomisk un-

derskud på 7 mio. kr. HMN anfører i den forbindelse, at værdierne i Energistyrelsens Tek-

nologikatalog (”Teknologikataloget”) skal lægges til grund, medmindre der foreligger kon-

krete, pålidelige (dokumenterbare) oplysninger om, at andre værdier konkret er mere ret-

visende for de reelle forhold. 

Forudsætningerne i Projektforslaget er i videst mulige omfang baseret på faktiske forud-

sætninger fra Værum-Ørum Kraftvarmeværk eller data fra Rambøll, baseret på Rambølls 

erfaringer fra branchen og fra andre varmeprojekter. I det omfang faktiske forudsætninger 

ikke har været til rådighed eller mere retvisende forudsætninger ikke fandtes, er Projekt-

forslaget baseret på forudsætninger fra Teknologikataloget.

Det bestrides, dog at Teknologikataloget generelt skulle have været anvendt. 

For det første er Teknologikataloget ikke retligt bindende. Teknologikataloget kan derfor 

ikke binde kommunalbestyrelsens skøn. 

Teknologikataloget er ikke udstedt i medfør af lov og er ikke bekendtgjort i Lovtidende. 

Teknologikataloget har derfor ikke karakter af en bindende forskrift, som kommunen er 

forpligtet til at anvende. Teknologikataloget har således alene vejledende karakter. Dette 
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fremgår udtrykkeligt af Energistyrelsens vejledende udtalelse af 8. april 2015, som HMN 

har fremlagt som bilag 4:

”Energistyrelsen udgiver samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, en vejled-

ning i samfundsøkonomiske analyser og et teknologikatalog. Energistyrelsen bemærker 

hertil, at Energiklagenævnet i flere sager har truffet afgørelse om, at beregningsforud-

sætninger har vejledende karakter. Energistyrelsens beregningsforudsætninger er ikke 

udstedt i medfør af varmeforsyningslovens § 3, stk. 2, ligesom de ikke er bekendtgjort i 

Lovtidende. De har derfor ikke karakter af bindende forskrifter udstedt i medfør af 

varmeforsyningslovens § 3, stk. 2. Det samme gælder for Energistyrelsens vejledning og 

teknologikatalog.

At beregningsforudsætningerne, vejledningen og teknologikataloget har vejledende ka-

rakter, hænger godt sammen med projektbekendtgørelsens krav i § 26, stk. 2, om, at 

kommunalbestyrelsen ved vurdering af et projektet skal påse, at projektet ud fra en 

konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Beregningen 

af de samfundsøkonomiske konsekvenser af et projektforslag bør derfor i videst mulig 

omfang afspejle de reelle forhold ved gennemførelse af et projektforslag.

Beregningsforudsætningerne, vejledningen og teknologikataloget skal på denne bag-

grund anvendes som en overordnet vejledning. Hvis der findes mere konkrete data, 

skal disse lægges til grund for den samfundsøkonomiske vurdering. Der er behov for en 

konkret vurdering med baggrund i de lokale forhold, som kan være meget forskellige. 

Derfor bør vurderingen af samfundsøkonomien så vidt muligt tage højde for lokale 

forhold. Det vil være op til kommunen at vurdere, om det er korrekte (eller sandsynlige) 

lokale forhold, der indgår i den samfundsøkonomiske vurdering. Reglerne medfører, at 

kommunalbestyrelsen ved den samfundsøkonomiske vurdering af projektet kan udøve 

et vist skøn.” (Mine understregninger) 

Energiklagenævnet har endvidere flere gange i praksis fastslået, at Energistyrelsens vejled-

ninger ikke er retligt bindende og alene har vejledende karakter, jf. fx Energiklagenævnets 

afgørelse af 13. maj 2013 om Haderslev Kommunes projektgodkendelse (j.nr. 1021-12-185) 

og Energiklagenævnets afgørelse af 21. december 2005 om Tønder Kommunes projekt-

godkendelse (j.nr. 21-337).

Hverken Værum-Ørum Kraftvarmeværk eller Randers Kommune er således forpligtet til at 

anvende data fra Teknologikataloget, men kan i mangel af bedre anvende Teknologikatalo-

get som overordnet vejledning. 

For det andet er kommunalbestyrelsen ved godkendelsen af et projektforslag forpligtet til 

at foretage en konkret vurdering (pligtmæssigt skøn) over det konkrete projektforslags 
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samfundsøkonomi. Det ville derfor være i strid med forbuddet mod skøn under regel, så-

fremt kommunalbestyrelsen var forpligtet til at anvende Teknologikataloget. 

Kommunalbestyrelsen er i den forbindelse, som anført i afsnit 3 ovenfor, tillagt et vidt 

skøn, og i forbindelse med skønsudøvelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om pro-

jektforslagets samfundsøkonomi hviler på realistiske forudsætninger. Kommunalbestyrel-

sen er i den sammenhæng berettiget til at lægge de forudsætninger, der er anvendt i pro-

jektforslaget, til grund, medmindre klageren i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at projektet

hviler på urealistiske forudsætninger.

Det er således HMN, der har bevisbyrden for, at de anvendte forudsætninger i Projektfor-

slaget er urealistiske. Idet HMN ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort dette, var Ran-

ders Kommune berettiget til at lægge de anvendte forudsætninger til grund. 

Som anført i afsnit 3 kan de anvendte forudsætninger således ikke tilsidesættes, alene fordi 

HMN mener, at andre faglige vurderinger, herunder værdierne i Teknologikataloget, er 

mere retvisende.

I afsnit 5.2 - 5.6 nedenfor gennemgås HMNs anbringender vedrørende de anvendte forud-

sætninger. Det bemærkes i den forbindelse, at HMN overordnet gør gældende, at såfremt 

HMNs forudsætninger i stedet blev lagt til grund i Projektforslaget ville dette medføre et 

samfundsøkonomisk underskud på 7 mio. kr.. 

Det bemærkes, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk ikke har mulighed for at kontrollere 

HMNs beregninger. Såfremt Energiklagenævnet finder, at HMN i tilstrækkelig grad har 

sandsynliggjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger skal nævnet derfor også 

vurdere, hvordan dette påvirker projektets samfundsøkonomi, idet oplysningerne herom 

fra HMN ikke kan lægges uprøvede til grund. 

5.2 Antal naturgasopvarmede bygninger

HMN gør i klageskiftet side 15-16 og høringssvaret side 4-5 gældende, at der i Projektfor-

slaget er anvendt et forkert antal naturgasopvarmede bygninger, idet Projektforslagets 

antal er baseret på oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (”BBR-registret”) og ikke på 

det af HMN oplyste antal naturgasforsynede bygninger i projektområdet. 

5.2.1 BBR-registrets karakter

HMN gør for det første gældende, at BBR-registrets oplysninger ikke kan lægges til grund i 

Projektforslaget. 
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Det bestrides, at BBR-registrets oplysninger ikke kan lægges til grund i Projektforslaget, 

alene fordi HMN har fremlagt andre dokumenter, der anfører andre oplysninger om byg-

ningernes opvarmningsform. 

Anvendelse af oplysninger om opvarmningsform på baggrund af BBR-registret er alminde-

lig praksis ved udarbejdelsen af projektforslag. Endvidere er der i Projektforslagets følsom-

hedsberegninger taget højde for, at BBR-oplysningerne ikke måtte være 100 % retvisende. 

Formålet med BBR-registret er som også anført i Randers Kommunes afgørelse og hørings-

svar, at stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, per-

soner og virksomheder, jf. BBR-lovens
7

§ 1, stk. 2, nr. 3. Netop derfor, har bygnings- og bo-

ligejere pligt til at indberette oplysninger om ændring af bygningens energiforsyning til 

BBR-registeret. Det er belagt med bødestraf, hvis oplysningerne ikke indberettes rettidigt, 

eller hvis der indberettes forkerte oplysninger, jf. § 25 i bekendtgørelse nr. 1010 af 

24/10/2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) (med senere ændringer). 

Oplysningerne i BBR-registret må derfor generelt betragtes som pålidelige. Et projektfor-

slag kan derfor baseres på oplysningerne i BBR-registret. 

Til støtte for sit anbringende om, at BBR-registrets oplysninger ikke kan anvendes, henviser 

HMN til Energiklagenævnets afgørelse af 3. januar 2017 om Energinet (j.nr. 1011-16-12). 

Afgørelsen omhandler, hvorvidt man i forbindelse med vurderingen af den dagældende 

nettoafregningsbekendtgørelses
8

§ 5, stk. 2, nr. 2, betingelse om ”ikke-erhvervsmæssigt 

benyttet bebyggelse”, er berettiget til alene at lægge vægt på BBR-registrets oplysninger 

om ejendommene. I den konkrete sag var det kommet frem, at der var uoverensstemmen-

de oplysninger mellem BBR-registrets oplysninger og oplysninger om klageres faktiske an-

vendelse af ejendommen, og dette førte til, at klageren fik afslag på nettoafregning. 

Afgørelsen omhandlede således spørgsmålet om, hvorvidt en grundlæggende betingelse 

for at opnå nettoafregning vedrørende én konkret ejendom – nemlig, at et anlæg var tilslut-

tet egen forbrugsinstallation i ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse – var opfyldt. Den 

konkrete sag omhandler derimod spørgsmålet om, hvorvidt Randers Kommune kunne 

lægge vægt på oplysninger fra BBR-registret i et projektforslags samfundsøkonomiske be-

regninger vedrørende forsyning af et stort antal ejendomme. De to situationer er således 

ikke sammenlignelige, og Energiklagenævnets afgørelse er derfor ikke anvendelig i den 

konkrete situation, dels fordi de samfundsøkonomiske forudsætninger per definition er 

forbundet med usikkerhed, og dels fordi kommunen som varmeplanmyndighed, i mod-

                                                       
7 Lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013 om bygnings- og boligregistrering.
8 Afgørelsen omhandlede nettoafregningsbekendtgørelsen fra 2010 (Bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010), den 

dagældende § 5 er ændret væsentligt i den gældende bekendtgørelse om nettoafregning (bekendtgørelse nr. 999 

af 29. juni 2016 som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1749 af 26. december 2017 om nettoafregning for egen-

producenter for elektricitet.) 
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sætning til Energinets afgørelse, er tillagt en vid skønsmæssig beføjelse i sin vurdering af 

projektforslagets anvendte forudsætninger. Dertil kommer, som anført af Randers Kom-

mune, at den pågældende ejer af ejedommen var part i Energinet-sagen, hvilket ikke er 

tilfældet i en sag om godkendelse af et projektforslag.

Desuden fandt Energiklagenævnet i sin afgørelse af 9. maj 2018 (j.nr. 18/00185) om Skive 

Fjernvarme, at projektet ikke hvilede på urealistiske forudsætninger, på trods af, at klage-

ren, HMN, havde anført, at det var en fejl, at Skive Fjernvarme havde baseret opgørelse af 

bygningsantal, areal og nettovarmebehov på oplysninger fra BBR-registret. 

I den pågældende sag havde HMN gjort gældende, at en række bygningers opvarmnings-

form var indregnet faktuelt forkert i projektforslaget. HMN havde foretaget telefoninter-

views med en række af husejerne for at bevise dette. Derudover gjorde HMN gældende, at 

oplysningerne i projektforslaget var baseret på et forældet BBR-udtræk. Disse indsigelser 

blev imidlertid ikke taget til følge af Energiklagenævnet, som udtalte, at

”Energiklagenævnet har vurderet, at de af klager fremkomne oplysninger om de sam-

fundsøkonomiske beregninger, er af en sådan beskaffenhed, at det ikke er sandsynlig-

gjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger 

[…]

Energiklagenævnet finder, at projektforslaget i denne sag bygger på en række faglige 

vurderinger og forudsætninger, som ikke kan tilsidesættes, alene fordi klager mener, at 

andre faglige vurderinger er mere retvisende. Det afgørende er, om projektforslaget 

samlet set godtgør, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.”

HMNs indsigelser vedrørende anvendelse af data fra BBR-registret som grundlag for de 

samfundsøkonomiske beregninger blev således ikke taget til følge.

5.2.2 Karakteren af HMNs oplysninger om opvarmningsformer

HMN gør for det andet i klageskriftet side 15 gældende, at Projektforslaget ikke kunne ba-

seres på oplysningerne fra BBR-registret, fordi HMN har fremlagt andre oplysninger om 

bygningernes opvarmningsform. 

HMN har til støtte herfor fremlagt bilag 5, der er et notat, som er udarbejdet af HMN den 9. 

februar 2018. Notatet viser, at en række af adresserne i Projektforslaget ifølge HMN er re-

gistreret med en anden opvarmningsform i andre registre fx webgis.gasnet.dk og Rambølls 

varmeplankort i forhold til det i Projektforslaget anførte. Notatet viser i øvrigt uoverens-

stemmelse mellem de forskellige registres oplysninger om opvarmningsformen.
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De registre, HMN henviser til i bilag 5, webgis.gasnet.dk og Rambølls varmeplankort, er ikke 

offentlige registre. Desuden er oplysningerne i Rambølls varmeplankort fra 2016, i mod-

sætning til BBR-registret ikke opdaterede. I øvrigt bemærkes det, at Webgis.gasnet.dk, som 

HMN henviser til i bilaget, er HMNs egen hjemmeside, der viser HMNs gasledninger. I mod-

sætning hertil er BBR-registret et offentligt register, hvor bygningsejere er forpligtet til, un-

der strafansvar, at opdatere oplysningerne om blandt andet bygningernes opvarmning. På 

den baggrund kan BBR-registret i overensstemmelse med sit formål anvendes som grund-

lag for vurdering af et projektforslag.

Desuden bemærkes det, at oplysningerne om adresser og opvarmningsform fra web-

gis.gasnet.dk, som HMN i bilag 5 videregiver, er oplysninger om private forbrugere. Ved at 

fremlægge oplysningerne til Værum-Ørum Kraftvarmeværk, Randers Kommune og Energi-

klagenævnet sker der en persondataretlig videregivelse af personoplysninger. En sådan 

videregivelse er en selvstændig behandlingsform, der i medfør af databeskyttelsesloven
9

kræver særskilt hjemmelsgrundlag. 

Oplysningerne i webgis.gasnet.dk er indsamlet af HMN med henblik på at indsamle oplys-

ninger om og fakturere sine kunder. HMNs anvendelse af personoplysningerne til at an-

fægte Værum-Ørum Kraftvarmeværks Projektforslag og dermed forfølge forretningsmæs-

sige interesse, er uforeneligt med det formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet, jf. 

databeskyttelseslovens § 5, stk. 2, jf. stk. 1. 

HMNs fremlæggelse af oplysningerne er derfor i strid med databeskyttelseslovens behand-

lingsregler samt de grundlæggende persondataretlige principper. 

På den baggrund har det været fuldt berettiget, at Randers Kommune har undladt at an-

vende oplysningerne, ligesom oplysningerne i bilag 5 ikke bør indgå i Energiklagenævnets 

vurdering af projektgodkendelsen. 

5.2.3 Officialprincippet

HMN gør for det tredje i høringssvaret side 4 gældende, at fordi HMN har fremlagt oplys-

ninger der viser, at der er uoverensstemmelse mellem Projektforslagets oplyste opvarm-

ningsformer og opvarmningsformerne i andre registre, var Randers Kommune i henhold til 

officialprincippet forpligtet til at kontrollere oplysningerne. 

Officialprincippet indebærer en forpligtelse for den kompetente myndighed til at oplyse 

sagen, inden myndigheden træffer afgørelse. Det er som udgangspunkt op til myndighe-

                                                       
9 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelses-

loven).
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den at vurdere, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst, herunder hvilke oplysninger, der 

skal inddrages i sagen.
10

Det afgørende for denne vurdering er, at myndigheden vurderer, 

at den på det foreliggende grundlag kan træffe den materielt rigtige afgørelse. 

Officialprincippets udstrækning begrænses dog af fx proportionalitetsprincippet, ressour-

cemæssige hensyn og hensynet til sagsbehandlingstiderne.

Det fremgår fx af Niels Fenger, Forvaltningsret, 1. udgave, 2018, s. 489, at

”Det kræves imidlertid ikke, at en sag i enhver henseende undersøges så godt som 

muligt. Det ville indebære, at sagsbehandlingstiden trækkes unødigt i langdrag og 

belaste forvaltningens arbejdsmæssige og økonomiske ressourcer urimeligt.”

Det vil således være uproportionelt og for ressourcekrævende, såfremt Randers Kommune 

som følge af officialprincippet var forpligtet til at foretage tilbundsgående undersøgelser af 

bygningernes opvarmningsform ved at kontrollere samtlige bygninger i projektområdets 

opvarmningsform. Dette skyldes for det første, at BBR-registret netop er oprettet som et 

offentligt registrer med det formål at stille data til rådighed for offentlige myndigheder, jf. 

BBR-lovens § 1, stk. 2, nr. 3. For det andet fordi de pågældende husejere slet ikke er part i 

sagen. Der er således ikke tale om en begunstigende/bebyrdende afgørelse for konkrete 

borgere, som derved har stor betydning for de pågældende. Tværtimod er der tale om en 

godkendelse af et projektforslag. På den baggrund stilles der ikke samme krav til kommu-

nens sagsoplysning. For det tredje har Energiklagenævnet i sin afgørelse af 9. maj 2018 

(j.nr. 18/00185) om Skive Kommunes projektgodkendelse fastslået, at det er klageren, der 

skal sandsynliggøre, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger, og at den omstæn-

dighed at klageren mener, at andre forudsætninger eller faktiske oplysninger er mere ret-

visende, ikke bevirker, at Projektforslagets oplysninger er urealistiske.

På den baggrund bestrides det, at Randers Kommune (eller Værum-Ørum Kraftvarmeværk)

var forpligtet til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af, hvilket register om nogen, 

der indeholder de (mest) korrekte oplysninger, idet dette ville være uproportionelt i forhold 

til formålet. 

5.2.4 Nyeste udtræk fra BBR-registret

HMN gør for det fjerde i klageskriftet side 15 og høringssvaret side 4 gældende, at Projekt-

forslaget er baseret på et forældet udtræk fra BBR-registret, og at såfremt BBR-registrets 

oplysninger lægges til grund, skal Projektforslaget baseres på den senest opdaterede ver-

sion af BBR. 

                                                       
10 Forvaltningsret, Hans Gammeltoft-Hansen, m.fl., 2. udgave, s. 449; Karsten Revsbech, m.fl., Forvaltningsret -

Sagsbehandlingen s. 149-150 og Karsten Revsbech, m.fl., Forvaltningsret - Sagsbehandlingen s. 149.
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HMN har imidlertid hverken i klageskriftet eller i høringssvaret oplyst, hvornår HMNs ud-

træk fra BBR-registret er foretaget, men det fremgår af HMNs bilag 5, at der på dette tids-

punkt var foretaget ændringer i BBR-registrets oplysninger i forhold til de oplysninger fra 

BBR-registret, som var lagt til grund for Projektforslaget. HMNs bilag 5 er udarbejdet den 9. 

februar 2018, det vil sige efter at Projektforslaget er godkendt. 

Projektforslagets oplysninger om antal naturgasopvarmede bygninger er baseret på et 

udtræk fra BBR-registret, der efter oplysning fra Rambøll blev foretaget medio 2017. Pro-

jektforslaget er således baseret på de tal, der var tilgængelige på det tidspunkt, hvor pro-

jektforslaget blev behandlet i Randers Kommune.

5.2.5 Sammenfatning vedrørende antal naturgasopvarmede bygninger

På baggrund af ovenstående bestrides det sammenfattende, at det udgør en væsentlig 

retlig mangel ved Randers Kommunes projektgodkendelse, at godkendelsen er baseret på 

oplysningerne i BBR-registreret om antallet af naturgasopvarmede bygninger. Det bestri-

des endvidere, at Randers Kommune var forpligtet til at afklare uoverensstemmelserne 

mellem antallet af opgjorte naturgasopvarmede bygninger i henholdsvis Projektforslaget

(som var baseret på BBR-registret) og de andre registre. Endelig bestrides det, at HMNs 

oplysninger fra bilag 5 i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at projektet hviler på urealistiske 

forudsætninger.

5.3 Udskiftning/konvertering af oliekedler 

Som også anført af Randers Kommune i projektgodkendelsen blev der med Bygningsreg-

lementet 2015 (”BR15”)
11

indført forbud mod udskiftning af oliekedler til nye oliekedler, når 

de gamle er udtjente. Det kan derfor ikke lægges til grund, at oliekunderne i referencesce-

nariet udskifter oliekedlen til en ny oliekedel. Det er derimod ikke usandsynligt, at de eksi-

sterende forbrugere med oliekedler vil foretage reparationer på oliekedlen, så længe dette 

fortsat er muligt for derved at bevare oliekedlen. 

Randers Kommune har på den baggrund korrigeret Projektforslagets samfundsøkonomi-

ske fordel med 1.200.000 kr.  Dette er baseret på en reinvesteringsomkostning på 10.000 

kr. Det er Værum-Ørum Kraftvarmeværks opfattelse, at dette må betragtes som en for lav 

                                                       
11 Bygningsreglementet 2015 (BR15), som udløber den 30. juni 2018, hvorefter det erstattes af Bygningsreglemen-

tet 2018 (”BR18”), der træder i kraft den 1. januar 2018 for ansøgninger om byggetilladelse indsendt efter denne 

dato. BR18 indeholder i § 293 en bestemmelse om, at bygningsopvarmningen skal baseres på vedvarende energi. 

Dog kan bygningsopvarmningen af bygninger beliggende i områder, der er tilsluttet fjernvarme, baseres på fjern-

varme, jf. § 294. Ligeledes kan bygningsopvarmningen for bygninger i et naturgasområde baseres på naturgas, jf. 

§ 295. 
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reinvesteringsomkostning og omkostningerne i stedet burde fastsættes til 20.000 kr. Dette 

medfører, at Projektforslagets samfundsøkonomiske fordel kun reduceres med 800.000 kr. 

og ikke med 1.200.000 kr., som anført af Randers Kommune. 

HMN gør dog i klageskriftet side 16 gældende, at det er urealistisk, at oliekunderne i refe-

rencescenariet holder liv i deres oliekedler ved at udskifte brænderen. I stedet bør det efter 

HMNs opfattelse lægges til grund, at 50 % af de eksisterende oliekunder konverterer til 

naturgas, og at resten konverterer til varmepumper. 

Som anført i Randers Kommunes projektgodkendelse og høringssvar har oliekunderne i 

projektområdet i mere end 25 år ikke ønsket at skifte til naturgas, selv om de har haft mu-

lighed for det. Dette til trods for at HMN påstår, at oliekunderne kan opnå en årlig bespa-

relse på 10.331 kr. ved konverteringen til naturgas. Der er på den baggrund ikke noget be-

læg for at antage, at antallet af oliekunder, der ønsker at konvertere til naturgas, udgør 50 

% af oliekunderne. HMN har ikke fremlagt dokumentation, der i tilstrækkelig grad sandsyn-

liggør dette eller, at den i Projektforslaget anvendte udskiftning er usandsynlig.

Dertil kommer, at konverteringstakten per definition er forbundet med stor usikkerhed, 

idet der er tale om et skøn over, hvor mange oliekunder, der i fremtiden skifter til den ene 

eller anden forsyningsform. Derfor må projektansøgeren og varmeplanmyndigheden være 

tillagt et særligt vidt skøn ved vurderingen af, hvorvidt de anvendte konverteringstakter er 

realistiske eller ej. På den baggrund er der i Projektforslaget udarbejdet følsomhedsbereg-

ninger over den anvendte konverteringstakt. Følsomhedsberegningerne omfatter det til-

fælde, hvor 50 % af oliekunderne skifter til naturgas, mens 25 % skifter til træpiller og 25 % 

til varmepumper, jf. side 23 i det reviderede projektforslag. Beregningerne viser, at der 

fortsat er et samfundsøkonomisk overskud ved denne antagelse.

5.4 Drift og vedligehold af fjernvarmeunits

I Projektforslaget var drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne af fjernvarmeunits fastsat 

til 0 kr. Som dokumentation herfor har Værum-Ørum Kraftvarmeværk fremlagt samtlige 

forbrugerhenvendelser der har været siden 2010. Af disse fremgår, at der ikke har været 

nogen vedligeholdelsesomkostninger til fjernvarmeunitsene, idet evt. problemer kunne 

løses ved mindre justeringer. 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i Projektforslaget var en af de forudsætninger, 

som Randers Kommune korrigerede i forbindelse med projektgodkendelsen. Randers 

Kommune fastsatte skønsmæssigt drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til 150 kr. 

Årsagen til korrektion var, at Randers Kommune fandt, at kommunen kunne lægge Værum-

Ørum Kraftvarmeværks oplysninger om vedligeholdelsesomkostningerne til grund, dog

med den ændring, at Kommunen fandt, at der burde indgå driftsomkostninger, i form af 

elomkostninger, i opgørelsen. På den baggrund fastsatte Randers Kommune, af forsigtig-
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hedshensyn, skønsmæssigt omkostningerne til 150 kr., hvilket svarede til det beløb Væ-

rum-Ørum Kraftvarmeværk af forsigtighedshensyn tidligere havde indregnet i Projektfor-

slaget.

Randers Kommune har som følge heraf reduceret Projektforslagets samfundsøkonomiske 

overskud med 800.000 kr.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk er imidlertid ikke enig i denne reduktion.

Der er således ikke el-omkostninger på 150 kr. forbundet med drift af de pågældende 

fjernvarmeunits, idet der er tale om direkte anlæg, hvor varmeværkets pumper sørger for, 

at det varme vand pumpes ud til forbrugerne. 

De 150 kr. Rambøll tidligere havde taget med i beregningerne var omkostninger til udskift-

ninger.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk har i Projektforslagets notat af 2. november 2017 beskrevet, 

hvordan de 150 kr. som var med i det oprindelige projektforslag er beregnet. Værum-Ørum 

Kraftvarmeværk har på baggrund af kundehenvendelser dokumenteret, at problemerne 

vedrørende fjernvarmeunitsene har været af generel karakter. Der har således ikke efter-

følgende været udskiftninger eller reparationer af fjernevarmeunitsene. Dog havde varme-

værket oprindeligt indregnet udskiftning af varmvandsbeholdere eller mindre vekslere. 

Prisen for sådan en udskiftning beløber sig til 2.500-4.500 kr. og dertil kommer arbejdsti-

mer til montering. Da levetiden er 20 år, havde varmeværket beregnet en skønsmæssig 

årlig omkostning på ca. 150 kr.

Årsagen til, at omkostningen ikke blev taget med i det endelige Projektforslag skyldes, at de 

150 kr. til drift- og vedligeholdelse af fjernvarmeunits blev inkluderet i Projektforslagets 

omkostninger til drift- og vedligeholdelse som i det reviderede projektforslag blev hævet til

4,3 kr./GJ. Der kan herved henvises til næstsidste side i bilag 2, hvor følgende er anført:

”Med opdatering af grundberegningen i Projektforslaget med HMNs forslag til ændrede 

forudsætninger ses:

 Omkostninger til drift af ledningsnet og fordelingsnet – hævet til 4,3 kr./GJ

[…]

 Ingen driftsomkostninger for fjv.units alene.”

Omkostninger til drift af ledningsnet, fordelingsnet samt fjernvarme units er således samlet 

4,3 kr./GJ. Da omkostningerne til drift af fjernvarmeunits således er inkluderet i de 4,3 
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kr./GJ vil beløbet blive indregnet to gange, hvis der også indregnes yderligere 150 kr. til drift 

og vedligeholdelse af fjernvarmeunitsene. 

På den baggrund gøres det gældende, at Randers Kommune ikke burde have reduceret 

Projektforslagets samfundsøkonomiske fordel med 800.000 kr., og at projektets fordel der-

for er større end antaget af kommunen.

HMN gør i klageskriftet side 18 og høringssvaret side 6 gældende, at disse omkostninger er 

udokumenterede, og at omkostningerne ifølge Teknologikataloget udgør 372 kr. Omkost-

ningen på 372 kr. indeholder både omkostninger til drift (i form af elomkostninger) samt 

omkostninger til vedligehold. 

Imidlertid er der som anført ikke elomkostninger forbundet med drift af direkte anlæg. 

Dertil kommer, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk har fremlagt betydelig dokumentation, 

der viser, at der ikke har været vedligeholdelsesomkostninger forbundet med fjernvarme-

unitsene i forsyningsområdet. På baggrund af de lokale, dokumenterede forhold gøres det

på den baggrund gældende, at Teknologikatalogets omkostning på 372 kr. ikke er retvisen-

de i det konkrete tilfælde. 

Til støtte for sin påstand har HMN henvist til, at Aalborg Forsyning Varme anbefaler deres 

kunder forsyningens egen serviceordning, som årligt koster DKK 295 ekskl. moms, og at 

denne ordning hverken indeholder omkostninger til reparationer, udskiftning og el. Den 

omstændighed at et andet varmeforsyningsselskab tilbyder en vedligeholdelsesord-

ning/serviceabonnement er imidlertid ikke ensbetydende med, at denne omkostning kan 

betragtes som retvisende for projektområdet, når Værum-Ørum Kraftvarmeværk har do-

kumenteret, at fjernvarmeunitsene ikke har krævet reparationer eller lignende. 

Til støtte for sin påstand har HMN desuden fremlagt bilag 7 til høringssvaret, som er en 

udskrift fra Værum-Ørum Kraftvarmeværks hjemmeside med værkets tekniske bestem-

melser. HMN fremhæver særligt de tekniske bestemmelsers pkt. 11.7, hvoraf fremgår, at 

driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation afhjælpes af forbrugerens installatør 

for forbrugerens regning. 

På den baggrund gør HMN gældende, at det er tvivlsomt at forbrugerne kontakter Værum-

Ørum Kraftvarmeværk i tilfælde af driftsforstyrrelser. 

Det er korrekt, at forbrugerne selv afholder omkostningerne til installationer i forbindelse 

med driftsforstyrrelser. Driftsforstyrrelser opdages imidlertid ved, at forbrugeren ikke har 

varme. Derfor kontakter forbrugerne i første omgang Værum-Ørum Kraftvarmeværk, som 

herefter lokaliserer fejlen, navnlig om den manglende varme skyldes fejl ved varmeværkets 

anlæg eller hos forbrugeren. Er der tale om en fejl på forbrugerens fjernvarmeunits/anlæg 

kontakter forbrugeren derefter en installatør. Værum-Ørum Kraftvarmeværks varmeme-
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ster registrerer alle henvendelser samt hvilken fejltype der er tale om. Det er disse registre-

ringer, der er fremlagt med Projektforslaget. Registreringerne er således fuldt ud anvende-

lige som dokumentation for, hvilke omkostninger forbrugerne har afholdt til vedligeholdel-

se af fjernvarmeunitsene. 

Det bestrides derfor sammenfattende, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse som 

anført af HMN er fastsat for lavt.

5.5 Forsyningssikkerhed

HMN gør i klageskriftet side 19 og høringssvaret side 7-8 gældende, at der ikke er den nød-

vendige produktionskapacitet til reservelast til at sikre forsyningssikkerheden i projektom-

rådet. Til støtte herfor henviser HMN til et notat, som NIRAS har udarbejdet for HMN. Nota-

tet er vedlagt klagen som bilag 6. I bilaget har NIRAS opgjort Værum-Ørum Kraftvarme-

værks produktionskapacitet til 4,7 MW, hvilket stemmer overens med oplysningerne i Pro-

jektforslaget. Ifølge notatet vil udfald af den største produktionsenhed medføre, at produk-

tionskapaciteten reduceres til 2,7 MW. HMN gør på den baggrund gældende, at der er be-

hov for etablering af reservelast på mindst 0,8 MW for at opretholde forsyningssikkerhe-

den. 

Som det fremgår af Projektforslagets side 9 har Værum-Ørum Kraftvarmeværk opgjort det 

samlede spidslastbehov til ca. 1,5 MW ved fuld udbygning, hvilket også dækkes af de eksi-

sterende installationer.

Det bestrides således, at der er behov for yderligere investeringer i produktionskapacitet

som følge af Projektforslaget. Det fremgår endvidere af Projektforslagets side 5, at Værum-

Ørum Kraftvarmeværk forventer, at der gennemføres et skift til overskudsvarme, varme-

pumper eller samarbejder med naboværker. Det bemærkes i den sammenhæng, at Væ-

rum-Ørum Kraftvarmeværk den 17. marts 2018 har fremsendt et projektforslag om etable-

ring af et solvarmeanlæg i Værum ved Hammelvej til Randers Kommune. Både projektfor-

slaget om solvarmeanlægget og det indeværende Projektforslag er således med til at sikre 

forsyningssikkerheden i Værum-Ørum Kraftvarmeværks forsyningsområde.

HMN gør i høringssvaret side 7 gældende, at der i Projektforslaget alene er beskrevet 

spidslastbehovet for det nye område, og at Værum-Ørum Kraftvarmeværk ikke har medta-

get det eksisterende varmebehov. Samlet opgør HMN behovet til 3,5 MW.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk har i dag installeret en varmeeffekt på i alt 4,7 MW. På den 

koldeste dag bruger værket maks. 1,9 MW af den installerede effekt. Udbygningen af det 

nye område i Haslund vil kræve en varmeeffekt på 1,5 MW. Det samlede behov ved udbyg-

ningen af Haslund udgør således 3,4 MW, hvilket er 1,3 MW mindre end den installerede 

varmeeffekt på 4,7 MW. Derudover har værket mulighed for at anvende varmeakkumulato-
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ren. Det gøres på den baggrund gældende, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk allerede har

installeret tilstrækkelig kapacitet til at dække spidslastbehovet. 

HMN har desuden som bilag 8 fremlagt en vejledende udtalelse fra Energistyrelsen af 3. 

oktober 2012, der vedrører den nugældende Projektbekendtgørelses § 17, stk. 4, hvorefter 

der alene kan godkendes biomassebaserede produktionsanlæg, hvis det er nødvendiggjort 

af et øget varmebehov, som ikke kan dækkes af den eksisterende produktionskapacitet. 

Det fremgår af notatet, at der ved vurderingen af nødvendigheden af ny produktionskapa-

citet skal tages højde for varmeforsyningssikkerheden. 

Energistyrelsens udtalelse vedrører således et andet retsgrundlag end nærværende sag. 

Dertil kommer, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk har vurderet, at der ikke er behov for at 

udvide varmeproduktionskapacitet, idet den eksisterende kapacitet kan dække varmebe-

hovet. Det er Værum-Ørum Kraftvarmeværk, der er ansvarlig for forsyningssikkerheden og 

derfor har ansvaret for at vurdere størrelsen og behovet for spids- og reservelastkapacitet. 

Værum-Ørum Kraftvarmeværk har vurderet, at værket allerede har den tilstrækkelige ka-

pacitet, hvilket Randers Kommune var enig i. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte denne 

vurdering på grundlag af et generelt notat fra NIRAS, som ikke har konkret kendskab til 

Værum-Ørum Kraftvarmeværks anlæg. 

Værum-Ørum Kraftvarmeværk kan derfor i helhed tilslutte sig Randers Kommunes be-

mærkninger i høringssvarets afsnit om forsyningssikkerhed samt side 13 i projektgodken-

delsen. 

I tillæg hertil bemærkes det, at HMN anfører, at Projektforslaget ikke indeholder en redegø-

relse for forsyningssikkerheden, hvilket er et krav efter Projektbekendtgørelsens § 23, stk. 

1, nr. 4. Hertil bemærkes, at oplysningerne efter Projektbekendtgørelsens § 23 alene skal 

være ”i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet”. End-

videre fremgår det af § 23, stk. 3, at

”Kommunen kan på baggrund af projektforslagenes forskellige karakter og baggrund 

bestemme, at oplysninger om et eller flere forhold nævnt i stk. 1, nr. 1-9, og nr. 10, 1. 

pkt., ikke skal foreligge, hvis oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for 

projektforslaget, ligesom kommunen kan kræve yderligere oplysninger. For kommu-

nalbestyrelsens godkendelse af ansøgninger efter § 10, stk. 2, og § 17, stk. 5-7, skal der 

ikke foreligge oplysninger om forhold nævnt i stk. 1, nr. 10, 1. pkt.” (mine understreg-

ninger)

Det er således kommunen, der vurderer, hvorvidt oplysninger i § 23 foreligger i et tilstræk-

keligt omfang, og såfremt kommunen finder, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, kan 

kommunen kræve yderligere oplysninger af projektansøgeren. 
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Energiklagenævnet har i sin afgørelse af 25. juni 2015 om Norddjurs Kommunes projekt-

godkendelse (j.nr. 1021-14-53-30) udtalt, at

”Projektbekendtgørelsen indeholder i § 23 en opregning af oplysninger, som projektfor-

slaget skal indeholde i det omfang, som er nødvendigt for kommunens godkendelse af 

projektforslaget. Projektbekendtgørelsens § 23 indeholder således ikke krav om, at pro-

jektforslaget nødvendigvis i alle tilfælde skal indeholde en udførlig beskrivelse af alle de 

nævnte forhold.” (mine understregninger)

I afgørelsen havde klageren gjort gældende, at projektforslaget ikke overholdt oplysnings-

kravene i Projektbekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 7 og 8. Dette afslog Energiklagenævnet.

Værum-Ørum Kraftvarmeværks Projektforslag indeholder, ud over beskrivelsen af produk-

tionskapaciteten, også en beskrivelse af fremtidige påtænkte omlægninger mv. Randers 

Kommune har ikke anmodet om yderligere oplysninger til belysning af Projektbekendtgø-

relsens § 23, stk. 1, nr. 4. Det må derfor lægges til grund, at Randers Kommune fandt, at 

værkets forsyningssikkerhed var tilstrækkeligt belyst. Dette bekræfter Randers Kommune 

endvidere i Kommunens høringssvar (side 6), hvoraf fremgår, at

”Randers Kommune har samlet set herefter vurderet, at projektforslagets oplysninger 

om værkets kapacitet, spidslastbehov og udvidelsesmuligheder mv. også giver et til-

strækkeligt billede af værkets forsyningssikkerhed efter projektbekendtgørelsens § 23, 

stk. 1, nr. 4.” (mine understregninger)

Der er ikke grundlag for at Energiklagenævnet tilsidesætter denne vurdering. 

5.6 Reinvestering i produktionskapacitet

HMN gør i klageskriftet side 20 og høringssvaret side 8-9 gældende, at der i Projektforslaget 

ikke er indregnet omkostninger til fremtidig reinvestering i produktionskapacitet i løbet af 

projektperioden. HMN har opgjort investeringen til DKK 4,68 mio., hvoraf en forholdsmæs-

sig andel på DKK 2,48 mio. ifølge HMN skal indregnes i Projektforslaget. 

HMNs anbringende er baseret på en generel forventning om forskellige anlægs levetider, 

som er udarbejdet af NIRAS i HMNs bilag 6. HMN gør således gældende, at gasmotorens og 

gaskedlens levetid er ca. 25 år, mens træpillekedlens levetid er ca. 20 år. Generelle betragt-

ninger om forskelige anlægs levetid er imidlertid ikke illustrative for de konkrete anlægs 

tilstand. Dertil kommer, at levetiderne er udtryk for gennemsnitlige levetider. Anlæggene 

kan derfor godt fortsat være i drift, selv om deres alder har overskredet den gennemsnitli-

ge levetid. 
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I øvrigt bemærkes det, at NIRAS er HMNs rådgiver og ikke Værum-Ørum Kraftvarmeværks 

rådgiver. Det er Rambøll, der har vurderet, at der ikke er behov for reinvesteringer ud over 

det, der fremgår af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Rambøll har i modsætning 

til NIRAS konkret kendskab til anlæggene, herunder anlæggenes tilstand. Rambøll har på 

den baggrund oplyst, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk i 2004 hovedrenoverede deres gas-

kedel og gasmotoren, og i 2013 blev kapaciteten udvidet med en træpillekedel. Rambøll har 

desuden vurderet, at alle enheder fungerer optimalt, og at der ikke er behov for investering 

i nye varmekilder. Desuden bemærkes det, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk har indgået 

serviceaftaler om vedligeholdelse af alle anlæggene, hvilket indebærer en forventning om, 

at anlæggenes levetid vil blive forlænget ud over den normale gennemsnitlige levetid. 

Rambøll har således som Værum-Ørum Kraftvarmeværks rådgiver foretaget en konkret 

vurdering af anlæggenes tilstand, på baggrund af de faktiske forhold, og har på den bag-

grund vurderet, at der ikke er behov for udskiftning af anlæggene i projektperioden. På den 

baggrund er der i Projektforslaget ikke medtaget omkostninger til reinvestering i produkti-

onskapacitet. Disse konkrete vurderinger af værkets rådgiver kan lægges til grund, i mod-

sætning til NIRAS’ generelle antagelser om anlæggenes tilstand. 

Det gøres på den baggrund gældende, at Projektforslaget er baseret på de lokale forhold i 

projektområdet, hvilket er mere retvisende end HMNs opgørelse, som er baseret på gene-

relle antagelser om anlæggenes levetider. Det gøres endvidere gældende, at det på bag-

grund af Værum-Ørum Kraftvarmeværks oplysninger om nyinvesteringer, drifts og vedlige-

hold og om anlæggenes tilstand er en realistisk forudsætning, at de eksisterende anlæg vil 

kunne holde projektperioden ud. 

5.7 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for fjernvarmeproduktionsanlæg

Værum-Ørum Kraftvarmeværk havde i Projektforslaget oprindeligt opgjort drifts- og vedli-

geholdelsesomkostningerne for fjernvarmeproduktionsanlæg til 5 kr./GJ. I de reviderede 

samfundsøkonomiske beregninger af 2. november 2017 ændrede værket omkostningerne 

fra 5 kr./GJ til 2 kr./GJ. Som dokumentation for reduktionen have værket fremlagt bereg-

ninger af historiske driftsomkostninger for perioden 2012-2016. Heraf fremgik at enheds-

priserne lå i intervallet fra 0,3 kr./GJ til 2,0 kr./GJ. 

HMN gjorde under høringen hos Randers Kommune gældende, at omkostninger på bag-

grund af Teknologikataloget kunne opgøres til henholdsvis 2,27 kr./GJ for gaskedlerne og 

5,59 kr./GJ for træpillekedlen.

Randers Kommune fandt ikke, at Projektforslagets oplysninger om drifts- og vedligeholdel-

sesomkostninger for fjernvarmeproduktionsanlæg var tilstrækkeligt godtgjort. Randers 

Kommune fandt på den baggrund, at kommunen, i mangel af andre oplysninger, måtte 

lægge oplysningerne fra Teknologikataloget, dvs. HMNs oplysninger, til grund. Som følge 
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heraf reducerede Randers Kommune i projektgodkendelsens afsnit 4.3.6 projektets sam-

fundsøkonomiske fordel med 1.000.000 kr.

Det gøres imidlertid gældende, at HMNs oplysninger, baseret på Teknologikataloget var 

ukorrekte. Såfremt Teknologikatalogets værdier lægges til grund kan de variable drifts- og

vedligeholdelsesomkostninger til anlæggenes ekstra varmeproduktion i Projektforslaget

opgøres til 2 kr./GJ for gaskedlerne og 1 kr./GJ for træpillekedler.

Det gøres derfor gældende, at Randers Kommune ikke burde have korrigeret dette forhold. 

Det betyder, at projektets samfundsøkonomiske fordel ikke reduceres med 1.000.000 kr., 

som anført af Randers Kommune. 

Projektet har derfor et større samfundsøkonomisk overskud end lagt til grund af Randers 

Kommune. Som anført i afsnit 3.3 kan dette ikke føre til at afgørelsen skal ophæves, men 

forholdet har betydning for retsvirkningen af, at Energiklagenævnet måtte give HMN med-

hold i en eller flere indsigelser. 

5.8 Sammenfatning vedrørende beregningsforudsætningerne

Sammenfattende gøres det gældende, at Projektforslaget hviler på realistiske forudsætnin-

ger. HMN har ikke fremlagt oplysninger eller dokumentation der i tilstrækkelig grad sand-

synliggør, at Projektforslaget hviler på urealistiske forudsætninger. 

På den baggrund har Randers Kommune kunnet lægge forudsætningerne i Projektforslaget 

til grund – alene med nogle af de af Randers Kommune foretagne korrektioner - hvilket 

sammenfattende fører til, at Projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud på 

3.000.000 kr.

Dette fører sammenfattende til, at Energiklagenævnet skal stadfæste Randers Kommunes 

projektgodkendelse. 

Med venlig hilsen

Per Hemmer

Agnete Nordentoft




