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Fjernvarme til Frøslev 12/39585
For at fremme Energiklagenævnets behandling og ekspeditionen af Dongs klage, fremkommer
vi allerede nu med Padborg Fjernvarmes kommentarer.
Som udgangspunkt er vi af den opfattelse at nærværende skrivelse fra Dong burde have været
en del afhøringssvaret, således at Aabenraa Kommune havde haft en chance for at behandle de
stillede spørgsmål.
Hermed vores svar på de nye bemærkninger til projektet:
Der bliver anket imod, at investeringerne ikke er medregnet i den samfundsøkonomiske
beregning, og at beregningen ville have været til fordel for naturgasopvarmning, hvis de havde
været regnet med.
I Dongs beregning tages som forudsætning at fjernvarmesystemet er ubrugeligt efter
analyseperiodens udløb på de 20 år. Erfaringer viser dog at fjernvarmesystemer fint holder i 40
til 50 år, så der vil være en betydelig restværdi på fjernvarmesystemet efter analysens 20 år.
Modsat mener vi derimod ikke, at en kondenserende naturgaskedel kan forventes at holde hele
analyseperioden ud, og at der derfor bør indregnes en refmansiering i en ny kedel i
beregningen.
Dongs beregning burde derfor have set således ud:
En modregning af restværdi i fjernvarmesystemet efter 20 år giver følgende omkostning
=
T. kr. 5.175
Hvis der indregnes udskiftning af naturgaskedleme i perioden giver det følgende omkostning =
T. kr. 4.760
Altså, ikke noget der ændrer på den samfundsøkonomiske
samfundsøkonomisk fordel for fjernvarmeforsyning.

beregning, som viser en

Vi holder derfor stadig fast i at en investering i samfundet, hvor fremskaffelsen af kapital både
brugerøkonomisk og virksomhedsøkonomisk er en positiv investering, også må være en
samfundsøkonomisk positiv investering.

Kontortid: Mandag-fredag

kl. 8.00-11.00

Med hensyn til Dongs opfattelse af at det er usandsynligt at 90 husstande konverterer til
fjernvarme fra dag et, har vi følgende bemærkninger:
Aabenraa Kommune har i deres Varmeplan 2009 foreskrevet at Padborg Fjernvarme skal
undersøge muligheden for at konvertere bl.a. Frøslevområdet fra naturgasopvarmning til
fjernvarmeopvarmning. Det er den opfordring bestyrelsen for Padborg Fjernvarme med
projektforslaget forsøger at efterkomme, men for at få økonomi i projektet kræver det at
minimum 90 husstande konverterer til fjernvarme samtidig med at fjernvarmesystemet
etableres. Da der har været en meget stor interesse i området for konvertering, har bestyrelsen
for Padborg Fjernvarme valgt at igangsætte projektforslaget med en tro på de 90 tilslutninger.
Håber hermed at have givet et fyldestgørende svar på Dongs klage.
Vi er også af den opfattelse at der ikke er kommet nyt i sagen som ikke har været forelagt Dong
og at man derfor kunne have forventet at alle indsigelser var kommet i indsigelsesperioden.
Derfor opfordres Energiklagenævnet til at afvise klagen.
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