Sager mod REFA
Igangværende primære sager:
•

Kæresag godkendelse af rekonstruktionsforslaget
• Behandles i Østre Landsret og afgørelse forventes inden årsskiftet
• Mulige scenarier:
• Landsret stadfæster
• Landsret tilbagesender til behandler
• MSK går konkurs

•

Konkurslovens § 12 n og Sakskøbing Fjernvarmeselskabs erstatningskrav mod MSK for opsigelsen af aftalen.
• Behandles i Østre Landsret
• Forventes afgjort slut 2022

•

SFs henvendelse til konkurrencemyndighederne om misbrug af dominerende stilling i forhold til aftaleindgåelse med MSK.
• Sagen er henlagt af myndighederne pt. som følge af de store ressourcer der af myndighederne skulle anvendes på at behandle sagen. Sagen behandles måske på et senere tidspunkt

•

SFs betaling til MSK for varme leveret efter ny varmeaftale sker med tilbagesøgningsforbehold, både i forhold erstatningskrav efter konkursloven og i forhold til opgørelse af den
omkostningsbestemte varmepris efter varmeforsyningsloven.

•

SFs klage til Forsyningstilsynet over MSK afbrydelse af varmeforsyningen, med henvisning til, at SF ikke ville indgå ny varmeaftale, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Klagen er indleveret og
behandles pt. i Forsyningstilsynet.

•

SFs klage til Forsyningstilsynet over MSK anmeldte omkostningsbestemte varmepris efter varmeforsyningsloven. Klagen angår spørgsmålet om varmeprisen reelt er ”gældsbestemt” ud fra MSKs
købspris af anlægget og dermed ikke omkostningsbestemt efter varmeforsyningsloven. Endvidere indgår også spørgsmålet om prisforholdene for SF og LV som betaler samme varmepris, selvom
der i LVs varmepris også indgår transmission på 24 km, varmetab og spids- og reservelast. Klagen kan medfører at den pris som opkræves af MSK hos SF efter indgåelse af aftalen skal nedsættes
med tilbagevirkende kraft.

•

Guldborgsund Kommunes påbud til MSK af 20. januar 2021 om at genoptage forsyningen til Sakskøbing Fjernvarmeselskab er indbragt af MSK for Energiklagenævnet. Sakskøbing
Fjernvarmeselskab har afgivet indlæg til Energiklagenævnet. Sagen ventes afgjort i første halvdel af 2022.

•

Der er klaget til de kommunale tilsynsmyndigheder over Guldborgsund Kommunes manglende håndhævelse af MSK forsyningspligt til Sakskøbing. Klage er indgivet inden Sakskøbing
Fjernvarmeselskab vidste at kommunen havde udstedt påbud til MSK. Der er endnu ikke kommet bemærkninger fra de kommunale tilsynsmyndigheder, som ofte har en sagsbehandlingstid på 2
år.

