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Orientering om ændringsforslag til lovforslag L 213
Til udvalgets orientering fremsender jeg vedlagte ændringsforslag til lovforslag nr. L
213 om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om
naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Ved en lovteknisk fejl blev bestemmelsen om, at udlodninger og vederlag fra salg
af varmeforsyningsvirksomheder, som stammer fra forrentning af indskudskapital,
og som indenfor en koncernstruktur anvendes i andre forsyningsgrene, alene skal
modregnes efter udligningslovens almindelige modregningsregler (60/40), indsat i
udligningsloven. Der er derfor behov for at fremsætte et ændringsforslag til L 213,
som rent lovteknisk flytter denne bestemmelse fra udligningsloven til
varmeforsyningsloven.
Det er desuden på baggrund af indkomne høringssvar mv. samtidigt vurderet
hensigtsmæssigt at præcisere, at det i denne forbindelse alene er muligt at
anvende midler, der stammer fra forrentning af indskudskapital, på investeringer i
materielle anlægsaktiver, hvis man vil undgå en modregning på 100 pct. Det
præciseres således i ændringsforslaget, at man ikke kan anvende midler, der
hidrører fra forrentning af indskudskapital, i den almindelige drift på for eksempel
køb af brændsel, hvis fuld modregning skal undgås. Det er vurderingen, at denne
præcisering vil medføre, at midlerne i højere grad bidrager til langsigtede
forbedringer af forsyningsinfrastrukturen til gavn for samfundet som helhed og
forbrugerne i bred forstand.
Endvidere præciseres det i ændringsforslaget, at kommunerne skal kunne
dokumentere, i hvilket omfang midler fra forrentning af indskudskapital er indeholdt
i en uddeling eller et vederlag i en salgssituation. Opdelingen er indsat efter ønske
fra Energitilsynet og er ifølge tilsynet relevant for at sikre, at det i en salgssituation
er den godkendte, men endnu ikke indregnet forrentning af indskudskapital, der
modregnes med 100 pct., idet man i salgssituationen forudsætter at godkendt
forrentning, som endnu ikke er indregnet i varmepriserne vil være afspejlet i
salgsprisen. De mere detaljerede regler om kommunens dokumentation af
forrentningsmidler på en særskilt konto vil blive fastsat ved bekendtgørelse.
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Endelig har Folketingets lovsekretariat fremsendt bemærkninger til lovforslaget som
afstedkommer ændringer af sproglig og lovteknisk karakter.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
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