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Kære Majken Hentze
Tak for din e-mail.
Kompetencen til at sagsbehandle og godkende projektforslag er hos kommunalbestyrelsen. Som følge heraf vurderer Energistyrelsen ikke de
samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger i konkrete sager, herunder i forbindelse med Randers Kommunes behandling af UggelhuseLangkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.’s projektforslag. Det er således op til Randers Kommune at vurdere projektforslaget, herunder om der i det
konkrete projektforslag kan medtages dokumenterede, særlige, lokale forhold.
Energistyrelsen kan i øvrigt henvise til den vejledning, styrelsen er kommet med tidligere og håber, at sagen bliver løst til alles tilfredshed.
Med venlig hilsen / Best regards
Tina Alander Lindfors
Specialkonsulent/Special Advisor
Center for Forsyning/Centre for Supply
Mobil / Cell
E-mail

+45 3392 3857
tmal@ens.dk
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Cc: Tina Maria Alander Lindfors
Emne: Randers Kommune - projektforslag for lukning af værk

Kære Tina Maria Alander Lindfors
Randers Kommune har modtaget vedlagte projektforslag vedrørende lukning af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Vi har gennemgået projektforslaget, og har i særdeleshed bemærket, at det af konklusionen fremgår: ”… De samfundsøkonomiske beregninger viser
et overskud, dog kun i kraft af at der indregnes en værdistigning i ejendommene såfremt værket lukkes.”
Positiv samfundsøkonomi er en forudsætning for, at Randers Kommune kan behandle sagen.
Inden vi igangsætter processen for sagsbehandling, ønsker vi derfor Energistyrelsens skriftlige stillingtagen til, om Randers Kommune har
kompetencen til at myndighedsbehandle projektforslaget.
Begrundelsen for vores forespørgsel er bl.a. at finde i de forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af en positiv samfundsøkonomi i
projektet. Herunder anvendelse af en udtalelse fra Energistyrelsen – vedlagt som bilag 1 i projektforslaget.
Det fremgår, efter vores vurdering, ikke entydigt af udtalelsen, at den vedrører de samfundsøkonomiske beregninger. Anvendelsen af udtalelsen er
af afgørende betydning. Energistyrelsen bør derfor, efter vores vurdering, have mulighed for at tilkendegive, om udtalelsen er anvendt korrekt.
Vi ser frem til jeres tilbagemelding. Hvis der er brug for yderligere oplysninger, står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen
Majken Hentze
ingeniør
Randers Kommune
Plan
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Direkte 8915 1839
Mobil 5156 2839

mhe@randers.dk
plan@randers.dk

