Lukning af Uggelhuse Langkastrup
Kraftvarmeværk A.m.b.a.
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Det vil jeg tale om
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalforsamlingens beslutning om lukning
Godkendelse hos Randers Kommune
Energistyrelsens dispensation
Randers Kommunes tilbagekaldelse af beslutning om
tilslutnings- og forblivelsespligt
Generalforsamlingens beslutning om opløsning af
Andelsselskabet
andelshavernes betaling af Andelsselskabets gæld
Økonomi ved lukning og individuel opvarmning
Tidsplan for lukning
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Generalforsamlingens beslutning om lukning
• Generalforsamlingen kan træffe beslutning om lukning af
kraftvarmeværket eller om lukning af hanen på
kraftvarmeværket.
– Beslutningen om lukning bør træffes med kvalificeret flertal efter
vedtægtens regler om vedtægtsændring, dvs. flertal blandt 2/3.

• Generalforsamlingen kan IKKE træffe beslutning om
lukning af hanen hjemme hos hver enkelt husstand.
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Godkendelse hos Randers Kommune
• Randers Kommune skal godkende beslutningen om såvel
lukning af kraftvarmeværket som lukning af hanen på
kraftvarmeværket.
• Ansøgning om lukning af værket eller hanen skal
indsendes til Randers Kommune vedlagt et projektforslag,
som beskriver den samfundsøkonomiske konsekvens af
lukningen.
– Efter gældende regler er det ikke muligt at lave en positiv
samfundsøkonomisk beregning for lukningen.

• Randers Kommune må efter gældende regler kun
godkende projektforslag med en positiv
samfundsøkonomi.
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Energistyrelsens dispensation
• Randers Kommune kan til Energistyrelsen søge om
dispensation fra kravet om, at kommunen kun kan
godkende projektforslag som har en positiv
samfundsøkonomi.
• Energistyrelsen kan ud fra et frit skøn meddele
dispensation fra kravet om, at kommunen kun må
godkende projektforslag med en positiv
samfundsøkonomi.
• Såvel Energistyrelsens afgørelse om dispensation som
Randers Kommunes godkendelse af lukning kan påklages
til Energiklagenævnet af enhver, som har en væsentlig
økonomisk direkte interesse i projektet.
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Randers Kommunes tilbagekaldelse af
tilslutnings- og forblivelsespligten
• Efter projektforslaget er godkendt og en eventuel
klagesag er afgjort, skal Randers Kommune tilbagekalde
tidligere meddelte påbud om tilslutnings- og
forblivelsespligt.
• Randers Kommune kan kun tilbagekalde påbud om
tilslutnings- og forblivelsespligt, såfremt Andelsselskabet
meddeler samtykke til tilbagekaldelsen.
– Når andelshaverne på en generalforsamling har truffet beslutning
om lukning, må det have formodningen for sig, at Andelsselskabet
vil samtykke til tilbagekaldelsen.
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Generalforsamlingens beslutning om
opløsning af Andelsselskabet
• Generalforsamlingen kan træffe beslutning om opløsning
af Andelsselskabet med kvalificeret flertal.
• Ved opløsning af Andelsselskabet skal gælden afvikles.
– Domstolene vil ifølge fast praksis ikke tage en konkursbegæring til
følge fra et forbrugerejet selskab som følge af, at selskabet vælger
at lukke værket eller nedsætte taksterne.
– Varmeforsyningsloven indeholder et forbud mod, at kommunen
giver tilskud til Andelsselskabet.
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Andelshavernes betaling af selskabets gæld
• Ved generalforsamlingens beslutning om selskabets
opløsning skal generalforsamlingen således også ændre
selskabets vedtægter, således at der indsættes
bestemmelse i vedtægten om, at andelshaverne er
forpligtet til at dække Andelsselskabets gæld.
• Vælger generalforsamlingen at træffe beslutning om
lukning af hanerne, kan gældsafvikling ske løbende, ved
at andelshaverne løbende indbetaler afdrag på
Andelsselskabets gæld.
• Husstande som ikke er andelshavere, er efter lukning af
anlægget ikke forpligtet til at deltage i gældsafviklingen.
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Økonomi ved lukning og individuel
opvarmning
Art

Luft/vand varmepumpe

Investering

10.305 kr. pr./år
(Lån 85.000 kr. 15 år, 9 %)

EL

9.170 kr./år
(6.033 kWh/år x 1,52 kr./kWh)

Serviceeftersyn

2.050 kr./år

I alt

21.680 kr./år

Indfrielse af gæld i
andelsselskab

23.917 kr.

Standardhus på 130 m2
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Tidsplan for lukning (1)
Aktivitet

Tidspunkt

Beslutning på generalforsamling i Andelsselskabet om lukning
af værket (alternativ lukning af hanen på værket)

Ultimo oktober 2014

Andelsselskabets ansøgning om lukning af værket eller
lukning af hanen på værket til Randers Kommune vedlagt
projektforslag med tilhørende samfundsøkonomisk beregning

Ultimo december 2014

Randers Kommunes ansøgning til Energistyrelsen om
dispensation fra projektbekendtgørelsens krav om en positiv
samfundsøkonomisk beregning

Energistyrelsens afgørelse om dispensation fra
projektbekendtgørelsen
Eventuel behandling i Energiklagenævnet af klage over
Energistyrelsens dispensation fra projektbekendtgørelsen
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Februar 2015

Maj 2015
Januar 2016
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Tidsplan for lukning (2)
Aktivitet

Tidspunkt

Randers Kommunes godkendelse af projektforslaget for
lukning af værket eller lukning af hanen på værket
Eventuel behandling af klage ved Energiklagenævnet over
Randers Kommunes beslutning om lukning af værket eller
lukning af hanen på værket

Marts 2016
September 2016

Randers Kommunes tilbagekaldelse af påbud om
tilslutnings- og forblivelsespligt

Oktober 2016

Beslutning på generalforsamlingen i Andelsselskabet om
opløsning af Andelsselskabet

Oktober 2016

Likvidators salg af aktiver og opkrævning af gældsudligning
samt udarbejdelse af likvidationsregnskab
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Maj 2017
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Hvis du vil vide mere
• Se denne præsentation på www.uggelhuse-fjernvarme.dk
• Læs juridisk notat på www.uggelhuse-fjernvarme.dk
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