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Resumé
Næstved, den 30. oktober 2012 /ja

Kompensationsbetaling til naturgasselskaber.
Ultimo juni 2012 fremsendte Næstved Varmeværk projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hvedevænget,
Grønvej, Irisvej i Næstved. Næstved Kommune udsendte ultimo august 2012 projektet i høring. Ultimo september 2012 indsender DONG Gas og Distribution A/S (DGD) indsigelse imod projektet og kræver de en kompensationsbetaling på 3,3 mio.kr.
Området udgør 0,04% af DGD samlede årsmængde på 817 mio. Nm3 gas. Hvis hele DGD’s årsmængde omlægges efter samme fordelingsnølge vil kompensationskravet fra DGD samlet svare til 8,3 mia. kr.
I henhold til konkurrencestyrelsen notat af 28. februar 2001 oplyses det, at gælden i Naturgas Sjælland vil
være afviklet i 2007 (tabel 3.5). Følgende tekst fremgår ligeledes af side 4:
”Med indgåelse af Sankt Hans-aftalen mellem staten og de to største regionale naturgasselskaber – HNG og
MN – er afviklingen af disses gæld fastlagt, så selskaberne er gældfrie i 2014, hvilket garanteres af DONG. Naturgas Sjællands situation svarer stort set hertil”.
I samme notat på side 13 er det anført, at kunden pålægges en tarif for transmission og distribution, ”der vil
sikre en fortsat gældsafvikling”.
I henhold Energitilsynets notat af 29.08.2005 godkendes en nettogæld i DGD pr. 1. januar 2005 der kan henføres til Naturgas Syd og Sjælland på i alt 3,8 mia.kr. Ifølge DGD’s eget regnskab pr. 31. december 2004 note 15
udgør gælden vedrørende Naturgas Syd og Sjælland 0,3 mia.kr. Forskel 3,5 mia. kr.
I skrivelse af 19. februar 2009 anmoder ”Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S” de tidligere kommuner bag Naturgas Sjælland om at blive opløst, da alle lån er indfriet. Hvilken på nær 1 år er som forudsat af
konkurrencestyrelsen i notat af 28. februar 2001. Der er formentligt sendt et lignende skrivelse til kommuner i
Naturgas Syd, da gælden til ”gældsafviklingsselskaberne” i DGD’s regnskab fra 2008 ikke længere figurere.
I perioden 2003 til 2011 har DGD udloddet 0,8 mia.kr. til moderselskabet DONG Energy. Hvis disse midler var
blevet i distributionsselskabet ville restgælden i dag udgøre 0,3 mia.kr. En restgæld der uden problemer kan
afvikles over de næste 20 år i takst med afviklingen af det samlede gassalg i Danmark – og uden takstforhøjelser for de tilbageværende gaskunder.
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I Berlingske Tidende den 27.10.2012 oplyser administrerende direktør Ole Albæk Pedersen fra HMN, at HMN
sænker prisen på gas med 21 procent fra 2013, fordi selskabet er gældsfri.
Det bør nævnes, at det i Naturgas Sjællands oprindelige leveringsbetingelser i pkt. 2.6 vedrørende udtrædelse
er anført, at ”udgiften til stikledning reduceres med 1/15 pr. år. Restbeløbet betales ved afbrydelse af gasforsyningen”. Det betyder, at gaskunder efter 15 år er gældsfrie. Efter DGD’s nugældende leveringsbetingelser
kan en gaskunde forlade selskabet fra den ene dag til den anden uden at skulle betale kompensation.
Minister Martin Lidegaard anfører i sin skrivelse af 8. oktober 2012, at en kompensationsordning for naturgaskunder blot følger samme logik, som hvis en fjernvarmekunde skulle forlade et fjernvarmeværk.
Hvis en fjernvarmekunde ønsker, at udtræde af selskabet og den ledige kapacitet i ledningsnet og produktionsanlæg kan overdrages til en anden fjernvarmekunde, kan der ikke forlanges kompensationsbetaling. Der er
netop faldet en dom, der fastslår at en fjernvarmekunde kan forlade et fjernvarmeselskab uden at skulle betale kompensation.
Der udover består et fjernvarmeselskab både af et distributionsnet og produktionsanlæg, mens DGD og andre
Naturgas distributionsselskaber kun består af et distributionsnet. Det har således langt større betydning, at et
fjernvarmeselskab mister en kunde i forhold til at et naturgasselskab mister en kunde.
Det er således ikke korrekt at anvende samme argumentation, hvor fjernvarmekunder og gaskunder sidestilles
i spørgsmålet om udtrædelse. I givet fald skal eventuelle nye regler om kompensations- og udtrædelsesregler
også gælde for fjernvarmekunder.
Det kan konkluderes:







at Energitilsynet har godkendt en gæld i DGD, der er 3,5 mia.kr. højere end den faktiske gæld



at fjernvarmekunder og gaskunder ikke sidestilles med de nye påtænkte kompensationsregler

at gælden med udgangen af 2008 i det tidligere Naturgas Syd og Sjælland er afviklet
at gælden i Naturgas Sjælland er afviklet som forudsat af konkurrencestyrelsen
at gælden i naturgasselskabet HMN er afviklet som forudsat af konkurrencestyrelsen
at gaskunder oprindeligt kunne forlade gasselskabet efter 15 år uden at skulle betale kompensationsbetaling
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