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Aalborg Byråd godkendte henholdsvis den 22. marts 2021 og den 23.august 2021 kommunale lånegarantier til
Aalborg Bygas A/S, jf. vedhæftede. Begge garantier blev givet med det forbehold, at ”garantien gives under
forudsætning af, at der opnås en dispensation fra vilkårene i § 2d i Varmeforsyningsloven”.
Aalborg Bygas A/S har efterfølgende været i dialog med Energistyrelsen med henblik på en afklaring af
processen omkring dispensationsansøgning. Dialogen har udmøntet sig i Energistyrelsens vejledende udtalelse
af 21.
september 2021, jf. vedhæftede.
Af udtalelsen fremgår det, at Aalborg Bygas A/S ikke kan anses for en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed, idet
virksomhedens hovedformål efter det oplyste aldrig har været rumopvarmning. Det skal hertil bemærkes, at der
gennem mange år har været uklarhed også fra Energistyrelsens side i forhold til, om de få tilbageværende
bygasselskaber i Danmark skulle anses som kollektive varmeforsyningsanlæg.
Den nye udtalelse fra Energistyrelsen betyder, at varmeforsyningsloven ikke finder anvendelse på Aalborg
Bygas A/S, bortset fra varmeforsyningslovens § 20 om priser, som finder anvendelse på selskabets levering af
rumvarme.
Varmeforsyningslovens dispensationsbestemmelser i § 2g, stk. 2 finder således ikke anvendelse, hvorfor
selskabets aktiviteter vedrørende kogegas og procesgas ikke kræver Energistyrelsens dispensation.
Energistyrelsen peger på, at aktiviteterne vedrørende koge- og procesgas kan være omfattet af
kommunalfuldmagten. Styrelsen undlader dog at tage stilling hertil, idet Energistyrelsen ikke har kompetence til
at tage stilling hertil.
Det har i kommunalretlig praksis været fast antaget, at kommunerne må forsyne sine borger med gas, hvilket
også inkluderer kogegas. Forsyning af borgerne med kogegas skal imidlertid ske under iagttagelse af hvile i sig
selv princippet.
Endvidere har det efter kommunalretlig praksis også været antaget, at kommunerne må varetage accessorisk
virksomhed til lovlig kommunal forsyningsvirksomhed inden for kommunalfuldmagten. Salg af gas til
procesformål skal som accessorisk virksomhed ske på markedsvilkår.
Aalborg Bygas A/S må på denne baggrund konstatere, at der ikke kan opnås dispensation fra vilkårene i § 2d i
Varmeforsyningsloven, allerede fordi Varmeforsyningslovens bestemmelser om dispensation ikke finder
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anvendelse på Aalborg Bygas A/S, men at selskabets virksomhed med koge- og procesgas vurderes hjemlet i
kommunalfuldmagtsreglerne.
På baggrund af ovennævnte redegørelse ansøger Aalborg Bygas A/S hermed Aalborg Kommune om en
garantistillelse på 3,7 mio. kr. til det nye ejektoranlæg i Nørresundby og 90.000 kr. angående Aalborg Bygas A/S’
andel af 1. etape af byggekreditten angående det nye driftscenter Gasværksvej med hjemmel i
kommunalfuldmagtsreglerne i stedet for i Varmeforsyningsloven.
Økonomiske konsekvenser
Aalborg Bygas A/S er opmærksom på, at da selskabet ikke anses som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, så vil
løbetiden på garantistillelser maksimalt kunne være på 25 år, jf. § 10, stk. 1 i Bekendtgørelse om kommunernes
låntagning og meddelelse af garantier m.v.
I forhold til garantistillelsen til ejektoranlægget, vil det have følgende betydning:
Investeringen til ejektoranlægget afskrives over 25 år, således indarbejdes 1/25-del af investeringen i
bygastaksten hvert år i 25 år, jf. § 4, stk. 3 i afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991. Der
hjemtages et lån i KommuneKredit med en afdragsperiode på 25 år, således at afdragsperioden over for
KommuneKredit afspejler afskrivningsperioden 25 år på investeringen. Den årlige ydelse og dermed afdrags- og
finansieringsomkostninger, herunder garantiprovision forventes at udgøre ca. 175.000 kr.
I forhold til garantistillelsen til 1. etape af byggekreditten vedrørende det nye driftscenter Gasværksvej, vil det
ikke have nogen betydning, da løbetiden på byggekreditten kun er på 4 år.
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