Fremtiden for en fælles
forsyningssektor
EFFEKTIV

Profit og effektivitet – privat ctr kommunalt - illustrativt
Forsyningsomkostninger og profit
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Forsyningssektoren i grove træk
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Hovedbudskaber fra Cevea-rapporten

Kritikpunkter af Cevea-rapport
• Spinkelt datagrundlag
• Håndplukkede observationer og kritisabelt metodevalg
• Usikkert sammenligningsgrundlag

Håndplukkede resultater og spinkelt datagrundlag
• Ceveas rapport tager ikke højde for værkspecifikke
faktorer såsom brændselsinput, kundetæthed og
størrelse, hvilket andre undersøgelser gør.
• Datagrundlaget er spinkelt og omfatter kun 1/5 af
fjernvarmeværkerne.
• E.ONs værker bruger udelukkende gas som
brændsel, hvilket kræver mere administration.
• E.ON-værkerne anvender primært naturgas (13,13
GWh) i modsætning til de andre værker (2,61 GWh).
• E.ON-værkernes naturgasbaserede produktion er
således 503 % af gennemsnittet
• Man bør som minimum vælge perioder på 3-5 år for
at tage højde for tilfældige statistiske udsving

Usikkerhed og sammenligningsgrundlag
• Ceveas brug af simpelt gennemsnit er ikke tilstrækkeligt i denne sammenhæng jf. nedenstående
notat fra Sekretariatet for Energitilsynet

Usikkerhed og sammenligningsgrundlag
• Nødvendigheden af at bruge statistisk metode til at få et mere nuanceret og korrekt resultat
underbygges yderligere af Energitilsynets Varmprisanalyse fra 2011/12

Urigtige artikler i dagspressen
• Berigtigelse i Politiken:
”De private fordobler varmeregningen' hed
en artikel på side 8 i 1. sektion tirsdag 13.9.,
hvor en forbruger fra Skævinge i
Nordsjælland var citeret for, at »jeg fik en
regning på omkring 35.000 kroner«, efter at
han i 2006 var blevet kunde hos selskabet
Eon Varme. Vi skal præcisere, at der var tale
om en acontoregning, og at den lød på
32.701 kroner. Forbrugerens årlige pris hos
Eon Varme kom i gennemsnit til at ligge på
22.048 kroner.

Axcelfutures syn på udfordringerne for
en effektiv forsyningssektor
1.

Dårlig selskabsstyring: Kun i få tilfælde er bestyrelserne sammensat ud fra en vurdering af
kompetencer. Best practice: HOFOR – worst practice: Vestforbrænding. Aflønning af medlemmerne
udgør en barriere for at få de rigtige ind. Indgår som forhandlingselement ved konstituering fordi aftalen
om at ændre i vederlag ikke blev gennemført.

2.

Paragraf 60 i Kommunalfuldmagten: (omfatter ca. 25 afffaldsselskaber og 5-10 fælleskommunale
varmeselskaber) Gør det reelt umuligt at etablere en selvstændig bestyrelse, da medlemmerne er pålagt
instruktionsbeføjelser fra deres hjemkommune.

3.

Alt for lempelige finansieringsvilkår: Kommunekredit leverer lån, der bryder med konkurrencereglerne
og gør det muligt at gennemføre håbløse projekter på kundernes regning.

4.

Manglende incitamenter til at etablere multiforsyningsselskaber: Diverse modregningsregler og løn
til bestyrelsesmedlemmer gør sammenlægninger vanskelige.

5.

Hvile i sig selv: Når der ikke kan tjenes penge, så kan vi heller ikke få effektive selskaber, der
eksempelvis kan elektrificere varmeforsyningen og udnytte overskudsvarme.

6.

Fjern elvarmeafgiften – så der kan etableres varmepumper
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Bestyrelsessamensætning i de kommunalt ejede forsyningsselskaber

4%

20%

8%
8%
3%

3%

5%

3%

22%

11%
8%

12%

7%

97%

62%

Vand

69%
59%

Fjernvarme

Kommunalbestyrelse
Forbrugerrepræsentant

Spildevand

Affald
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Bestyrelsen i Vestforbrændingen
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Medlemmer af bestyrelsen – Nordjyllandsværket A/S
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Bestyrelsen Nordjyllandsværket
A/S

Aalborg Byråd

Lasse Puertas Navarro
Olsen
(Enhedslisten)

Formand for Nordjyllandsværket A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Varme A/S – Formand
•
Aalborg Energi Holding A/SFormand
•
Aalborg Energicenter A/S
- Formand

Miljø- og Energiudvalget –
Formand
Rådmand, AalborgKommune

Lene Krabbe Dahl
(Socialdemokratiet)

Medlem af Nordjyllandsværket A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Varme A/S - Medlem
•
Aalborg Energi Holding A/SMedlem
•
Aalborg Energicenter A/S
– Medlem

Miljø- og Energiudvalget Medlem

Lasse Frimand Jensen
(Socialdemokratiet)

Medlem af Nordjyllandsværket A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Varme A/S – Medlem
•
Aalborg Energi Holding A/SMedlem
•
Aalborg Energicenter A/S
– Medlem

Miljø- og Energiudvalget Medlem

Jens Toft-Nielsen
(Socialistisk Folkeparti)

Medlem af Nordjyllandsværket A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Varme A/S – Medlem
•
Aalborg Energi Holding A/SMedlem
•
Aalborg Energicenter A/S
- Medlem
•
Aalborg Erhvervsråd – Medlem

Bestyrelsen Nordjyllandsværket
A/S

Aalborg Byråd

Kristoffer Hjort Storm
(Dansk Folkeparti)

Medlem af Nordjyllandsværket A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Varme A/S – Medlem
•
Aalborg Energi Holding A/S
- Medlem
•
Aalborg Energicenter A/S
– Medlem

Miljø- og Energiudvalget Medlem

Daniel Nyboe
Andersen
(Radikale Venstre)

Medlem af Nordjyllandsværket A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Varme A/S – Medlem
•
Aalborg Energicenter A/S
– Medlem
•
DANVA, medlem
•
Dansk Affaldsforening, medlem
•
KL's Teknikog
Miljøudvalg, medlem

1. viceborgmester, Aalborg
Kommune
Gruppeformand, Aalborg
Kommune
Miljø- og Energiudvalget Medlem

Lars Peter Frisk

Næstformand for Nordjyllandsværket
A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Varme A/S – Medlem
•
Aalborg Energi Holding A/S
- Medlem
•
Aalborg Energicenter A/S –
Medlem

Miljø- og Energiudvalget Medlem

Jan Nymark Thaysen

Medlem af Nordjyllandsværket A/S
Herudover bl.a.:
•
Aalborg Energi Holding A/S
- Næstformand
•
Aalborg Energicenter A/S
- Næstformand
•
Aalborg Varme A/S –
Næstformand

Miljø- og Energiudvalget Næstformand

AALBORG VARME (OG NORDJYLLANDSVÆRKET) HAR IKKE EN SEPARAT BESTYRELSE, MEN LEDES AF AALBORG KOMMUNES ENERGI- OG MILJØUDVALG. DISSE SIDDER
DERFOR AUTOMATISK OGSÅ I AALBORGBYRÅD.
FORMAND LASSE P. N. OLSEN, RÅDMAND (Ø) ER OGSÅ BESTYRELSESFORMAND I AALBORG ENERGIKONCERN.
AF DE ØVRIGE UDVALGSMEDLEMMER ER DER 3 FRA SOCIALDEMOKRATIET, 2 FRA VENSTRE OG 1 FRA DANSK FOLKEPARTI – DVS. ET SMALT RØDT FLERTAL.

Vederlag i kommunalbestyrelserne
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Manglende incitament for omkostningseffektivisering
• Hvile i sig selv-princippet blev indført for at sikre forbrugerne lavere priser, hvilket dog ikke
nødvendigvis er tilfældet, som vist i eksemplerne. Samtidig giver princippet heller ikke incitament
til øget omkostningseffektivitet.

Ea Energianalyse: http://www.eaenergianalyse.dk/reports/1125_reguleringsmodeller_for_fjernvarmen_baggrundsrapport.pdf

Non-profit regulering beskytter ikke forbrugerne
imod dårlig selskabsledelse og fejlinvesteringer
Eksempler på dårlige investeringsprojekter
Aalborg – Køb af Nordjyllandsværket
•

Den kommunale forsyning Aalborg Energikoncern køber Nordjyllandsværket for 725 mio. kr. af Vattenfall.

•

Købet skulle fastholde lave varmepriser og sikre større uafhængighed i varmeforsyning.

•

Købsbeslutning i juni 2015. Udmelding om stigende varmepriser i marts 2016.

•

Problem: For høj pris sfa. overvurdering af fremtidigt elmarked. Priserne stiger med over 2.000 kr.

•

Købet møder kritik hos et mindretal i byrådet bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

•

Projektforslag fra 2009 om efterforskning efter og indvinding af geotermisk energi i Kvols. Energi Viborg sammen med tre omegnsbyer.

•

Primo 2012: Boringer opstartes, Viborg Fjernvarme kan ikke længere finansiere projektet, derfor stiller Viborg Kommune en kommunegaranti.

•

Gennem 2012 er der ved flere lejligheder problemer med tabt udstyr i borehullet og i juni 2012 beslutter byrådet i Viborg at stoppe projektet pga. tekniske problemer med boringen. I 2014 afgør
Energitilsynet, at regningen skal betales af varmeforbrugerne i Viborg.

•

Samlet regning for Energi Viborg på 165 mio. kroner – opkræves hos kunderne og indregnes i varmeprisen. Regning pr. måler ca. 14.500

•

Omegnsbyer er blevet stævnet for deres andel og ingeniørfirmaet bag er blevet trukket ind i en voldgiftssag i 2015. Afgørelser ventes i 2017.

•

Biomassefyret kraftvarmeværk – dyrt projekt med høj risiko på varmeforbrugernes bekostning, hvis området åbnes for biomassekedler.

•

Konvertering af naturgasområder til fjernvarme – samfundsøkonomisk gevinst på 13 mio. kr. ifølge Forsyning Helsingør, men samfundsøkonomisk tab på 64 mio. kr. ifølge HMN [sagen skulle være løftet
til domstolene, men kender ikke status]

Viborg – Fejlslagen geotermi

kr.

Helsingør – Konvertering til fjernvarme

•

[Muligvis] positiv samfundsøkonomi i transmissionsforbindelse til storkøbenhavn, men er ikke rentabelt efter investering i det nye biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Helsingør.

•

Sagen viser, at det er for let at fremstille et ønsket projekt, som samfundsøkonomisk rentabelt, når der er stor frihed til at vælge alternativer og øvrige forudsætninger. Behov for klarere retningslinjer på
området.

•

Nybyggeri af kraftværker er dyrere og låser varmeforbrugerne til eksisterende teknologi i længere tid.

HOFOR – Ny kraftværksblok BIO4
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•

Drevet af et politisk ønske om en CO2-neutral hovedstad i 2025.

•

Forventet investeringssum: 4-5 mia. kr. Fornuftigt valgt af brændsel og anlægstype, men risiko for overdimensionering.

•

Borgerrepræsentationen godkender udarbejdelse af projekt i juni 2015

Genbrug af centrale kraftværker giver billig grøn varme i store byer
DONG Energys biokonverteringer giver billig grøn energi
og genbruger eksisterende kraftværker
Biokonverteringer

Nybyggeri af kraftværker er dyrere og låser
varmeforbrugerne til eksisterende teknologi i længere tid

Reinvestering Varmeaftale Grøn kapacitet

BIO4 (HOFOR)

Avedøre 1

0,7 mia. kr.

2033
(18 år)

254 MW el
359 MW varme

0,3 mia. kr.

2027
(15 år)

394 MW el
497 MW varme

0,7 mia. kr.

2029
(15 år)

360 MW el
515 MW varme

0,2 mia. kr.

2033
(15 år)

77 MW el
150 MW varme

1,9 mia. kr.

2037
(22 år)

95 MW el
320 MW varme

1,2 mia. kr.

2039
(20 år)

25 MW el
125 MW varme

Avedøre 2

Studstrup 3

Herning

Skærbæk 3

Asnæs 61)

5 mia. kr.
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2.000 MW grøn varmekapacitet
1.200 MW grøn elkapacitet

Investering:
Ca. 5 mia. kr.

5 mia. kr.

Forventet levetid
2040+ (20-30 år??)

Grøn kapacitet
400 MW varme
100 MW el

400 MW grøn varmekapacitet
100 MW grøn elkapacitet

Tendenser i kommunale beslutningsprocesser
Konsekvenser/eksempler
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1

Kommuner bruger aktivt deres (egne) forsyningsselskaber
til at indfri egne (klima)mål i stedet for ved indkøb af ydelser
"" Krav om konkurrenceudsættelse og udbud af varmeløsninger

2

Hvile-i-sig-selv giver svage incitamenter til
omkostningseffektive investeringer
"" For høje omkostninger, der overvæltes 1:1 på forbrugeren

3

Tætte bånd mellem kommune og forsyningsselskab
skaber kasketforvirring – kort armslængde
"" god selskabsledelse og lige konkurrencevilkår mellem offentlige
og private leverandører i forsyningssektoren.

4

Undervurdering af kommercielle risici skaber
ulige konkurrencevilkår
"" Forkert fastsatte kommunale garantiprovisioner

Hvorfor skulle HOFOR være eneste
mulighed for en varmeløsning i
København? Er det den billigste løsning?

Fejlslagen geotermi i Viborg: 14.500 kr./forbruger.
Køb af kraftværk i Aalborg: 2.300 kr./forbruger.

Direktøren i Miljø-og Energiforvaltningen i
Aalborg Kommune er også direktør for
Aalborg Forsyning Holding A/S

Risiko for at investeringer godkendes med god
samfundsøkonomi alene som følge af kunstigt
favorable investeringsvilkår og manglende
indregning af reelle projektrisici.

Var salget af Ørsted en god ide?
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Det tjener samfundet på Ørsted
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