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Martin Rank Larsen (FSTS)

Fra: Rasmus Byskov Stana <rbys@veks.dk>
Sendt: 2. januar 2020 16:29
Til: Martin Rank Larsen (FSTS)
Emne: SV: Høring over udkast til afgørelse vedrørende forrentning af indskudskapital for 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - frist 6. januar 2020

Hej Martin, 
 
Tak for tilsendte. Eneste bemærkning er som tidligere, at det er beklageligt at man har lavet en metode som man 
kan spekulere i…havde vi blot pr. 31/12-2017 indbetalt vores likvide beholdninger på vores byggekreditter, så havde 
forrentningsgrundlaget været 9,9 mio. kr. højere. Det giver ingen mening at man på denne måde kan opnå 
forrentning ved blot at flytte penge fra en konto til en anden lige netop den 31/12 og så kan man ellers flytte 
pengene tilbage dagen efter og derved opnå et højere forrentningsgrundlag. Jeg er klar over at du ikke kan gøre 
noget ved dette, men det under mig meget at der ikke gøres noget ved problemstillingen nu hvor man er bekendt 
med den. 
 
Med venlig hilsen 
Rasmus Byskov Stana 
Økonomi-, Kunde- og IT-chef 
  
VEKS 
Roskildevej 175, 2620 Albertslund 
T  24 91 94 27  D 43 66 03 12 
Mail: rbys@veks.dk 
WWW.VEKS.DK 
 

Fra: Martin Rank Larsen (FSTS) <MARL@forsyningstilsynet.dk>  
Sendt: 9. december 2019 10:29 
Til: Rasmus Byskov Stana <rbys@veks.dk> 
Emne: Høring over udkast til afgørelse vedrørende forrentning af indskudskapital for Vestegnens Kraftvarmeselskab 
I/S - frist 6. januar 2020 
 

J.nr. 19/05304
Til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 
Att.: Rasmus Byskov Kappel rbys@veks.dk 
 
Hermed fremsendes Forsyningstilsynets udkast til afgørelse vedrørende forrentning af indskudskapital for 
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. 
 
Høringssvar 
Forsyningstilsynet beder Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S indsende bemærkninger – herunder også meddele 
Forsyningstilsynet, hvis der ikke er bemærkninger til udkastet – senest den 6. januar 2020. Forsyningstilsynet vil 
herefter træffe afgørelse i sagen. 
 
Aktindsigt 
I bedes i forbindelse med jeres eventuelle bemærkninger også oplyse os om, hvorvidt I mener, at udkastet 
indeholder oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, stk. 1, nr. 2, der har følgende 
ordlyd: 
 
”§ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 
… 
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2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af 
væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke 
imødekommes.” 
 
Såfremt I mener, at udkastet indeholder oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt, bedes I specificere præcis hvilke 
oplysninger og fremsende en begrundelse for undtagelsen – i henhold til Justitsministeriets vejledning om 
bestemmelsen er det især relevant at oplyse, hvorfor aktindsigt i disse oplysninger må antages at indebære 
a) en nærliggende risiko for, at der påføres den pågældende virksomhed skade, 
b) navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. 
 
Det er Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at udkastet ikke indeholder oplysninger, der er undtaget fra 
aktindsigt og lægger derfor dette til grund, såfremt I ikke fremsender en begrundelse. 
 
Som det fremgår af udkastet til afgørelse er det Forsyningstilsynets vurdering, at det alene er VEKS som kan anses 
som part i sagen. Forsyningstilsynet har dog besluttet at sende udkastet til afgørelse til de af VEKS foreslåede 
interessenter (Albertslund Fjernvarme, Brøndby Fjernvarme, Hvidovre Fjernvarme, Høje Taastrup Fjernvarme, FORS 
Varme Roskilde og NetVarme) med henblik på at give dem mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til 
udkastet. Jeres tilbagemelding vedrørende aktindsigt efter forvaltningsloven bedes være Forsyningstilsynet i hænde 
senest den 6. januar 2020, hvorefter Forsyningstilsynet vil sende høringsudkastet til Albertslund Fjernvarme, 
Brøndby Fjernvarme, Hvidovre Fjernvarme, Høje Taastrup Fjernvarme, FORS Varme Roskilde og NetVarme.  
 
Eventuelle spørgsmål til udkastet til afgørelse eller til sagen i øvrigt, kan rettes til Martin Rank Larsen (+45 4171 4310 
/ marl@forsyningstilsynet.dk) eller Peter Fejerskov-Quist (+45 4171 5380 / pfqu@forsyningstilsynet.dk). 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 

Martin Rank Larsen 
Fuldmægtig 
+45 4171 4310 / marl@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsensvej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 

 

   
 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik her 
 
 


