Historik om transmissionsledningen fra Hillerød til Farum/Værløse fra 2006 til 2015
I 2006 sælges kraftvarmeværket i Hillerød med tilhørende transmissionsledninger af DONG til
Vattenfall med den klausul, at Vattenfall skal tilbyde forbrugerne/andelshaverne at købe den
sydgående ledning til Værløse i.h.t. varmeforsyningsloven. I forbindelse med handlen gør vi vort
krav gældende, men først langt senere tilbyder Vattenfall, at udøve vor forkøbsret efter
varmeforsyningsloven.
I 2010 køber Hillerød Forsyning kraftvarmeværket i Hillerød og Vestforbrænding køber proforma
transmissionsledningen til Farum/Værløse for kr. 54.5 mio.
Efter en klage til Energitilsynet lyder afgørelsen, at Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk har
forkøbsretten til ledningen. Vi beder Energitilsynet fastsætte prisen på ledningen, hvilket tilsynet
afviser. Efter vor klage til Energiklagenævnet blev Energitilsynet pålagt at fastsætte en pris. Prisen
bliver fastsat til en ”markedspris” på kr. 90.0 mio. i år 2006.
Ved en partshøring mener vi, at prisen skal fastsættes efter ”hvile i sig selv princippet” – den
nedskrevne værdi og ikke til en markedspris. Vestforbrænding mener derimod, at salgsprisen for
ledningen er for lav og vil sætte prisen til kr. 138.8 mio. Vestforbrænding vil dermed betale 48.8
mio. mere for ledningen finansieret af lån med skatteydergaranti (kommunegaranti).
Man kan spørge sig selv, hvorfor vil en offentlig ejet virksomhed hæve købsprisen 48.0 mio. Er det
fordi man er i konkurrence med FF, der ikke råder over de samme midler som 19 kommuner?
Status på sagen:
Siden 2006 har det været bestyrelsens ønske at købe ledningen og repræsentantskaberne har sagt
ok til købet til maks. kr. 54.5 mio.
- Farum Fjernvarme har forkøbsretten til 2/3 af ledningen.
- Hvem der har forkøbsretten til Værløse Varmeværks andel på 1/3 vides ikke.
- Energitilsynet har fastsat prisen for ledningen til kr. 90.0 mio. i 2006
- BDO har beregnet refusionen fra 2006 frem til i dag til kr. 79.1 mio.
- Efter yderligere afskrivninger 2013/2014 er refusionen øget med kr. 5.0 mio til ca. kr. 84.0
mio.
- Den samlede købspris er derfor kr. 10.9 mio. – 5.0 mio. = ca. kr. 6.0 mio. primo 2015.
Det vil sige, at Energitilsynet faktisk har fastsat prisen til den nedskrevne værdi.
- Advokat Pernille Aagaard Truelsen har gjort vore krav gældende 11. februar over for
DONG.
I de 9 år sagen har kørt har vi aldrig været tættere på en afgørelse - men den foreligger naturligvis
ikke.
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