
Kære Maria, 

Vi har overvejet, hvordan tilbagebetalingen bedst kan ske … og overvejer stadig. 

Indledningsvis beskriver jeg vores tanker indtil nu og afslutter med forslag til proces om dette. 

Hos Verdo prøver vi at udjævne udsving i de faktorer, der påvirker varmeprisen, så varmeprisen ikke udvikler sig (i 
begge retninger) for kraftigt. Vores erfaring er, at mange kunder ønsker, at priserne er relativt forudberegnelige af 
hensyn til deres privatøkonomi. 

Verdo har som bekendt en række sager hos Forsyningstilsynet. En del af sagerne kan medføre tilbagebetaling og 
nogle sager kan medføre en opkrævningsret. Dette gælder til en vis udstrækning også nærværende sag, hvor vi – 
hvis vi ikke får medhold i klagesagen – skal gennemføre en tilbagebetaling. Omvendt hvis vi får medhold i klagesagen 
skal der ikke ske en tilbagebetaling. Det er overordnet vores opfattelse, at det vil være meget svært at forklare en 
situation, hvor vi påbegynder en afvikling af en overdækning, for senere at skulle indkræve den igen. 

Tilsvarende, kan ske med en række af de andre sager, der ligger hos jer nu. Vi forstod på det sidste møde vi havde 
(før jul), at mange (alle?) sagerne forventes afgjort i år. 

På den baggrund mener vi derfor for det første, at påbegyndelse af afvikling af en eventuel 2000-2005 overdækning 
bør vente til klagesagen og de øvrige sager er afgjort, så der er klarhed over, hvordan det endelige regnestykke over 
over- og underdækninger ser ud. 

I den konkrete sag mener vi heller ikke, at der nødvendigvis er noget tidsmæssigt hastværk al den stund, at en 
eventuel overdækning i dag kan være op til 19 år gammel. Et halvt år fra eller til i den situation synes ikke at gøre den 
store forskel. 

Samtidig med dette er den ”politiske” del af Verdo ved at få en fornemmelse af, hvad der giver mest mening; et forsøg 
på at finde de oprindelige varme-kunder eller ”blot” en afvikling over fremtidige takster. 

Slutteligt; hvis der skal ske afvikling over fremtidige takster ønsker vi en afviklingshorisont på 5-7 år. Baggrunden er 
dels, at vi ikke ønsker for store udsving på varmepriserne og dels, at der er tale om så væsentligt et beløb, at 
afviklingen har store konsekvenser for Verdos økonomi. 

Mit forslag til proces er derfor, at vi fortsætter vores undersøgelser og overvejelser om tilbagebetaling til gamle kunder 
ctr. afvikling over takster, samt spørgsmål om eventuel afviklingshorisont og at I og vi tager drøftelser herom, men at 
vi ikke iværksætter eventuel tilbagebetaling/afvikling før der 1) er klarhed over de øvrige væsentlige sager og 2) 
klagesagen er afgjort. 

på info@verdo reply 

Best Regards 
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