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BILAG 1 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 

BILAG 1: RETSGRUNDLAG 

1. INDLEDNING

1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for

de betragtninger og vurderinger, der fremgår af tilsynsnotatet, hvor sagsfremstil-

lingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen omfatter de over-

ordnede temaer, sagen vedrører: 

1) Energitilsynets kompetence (afsnit 2)

2) princippet om nødvendige omkostninger (afsnit 3)

3) prisaftaler og afvikling af over- og underdækninger (afsnit 4)

4) prisdifferentiering (afsnit 5)

5) genoptagelse og berettigede forventninger (afsnit 6)

2. Gennemgangen er tilrettelagt, så de overordnede temaers relevante retsgrund-

lag gennemgås under temaets overskrift. Under hver overskrift er gennemgangen 

tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierakiet, således at lov 

og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og de lidt blødere retskilder 

som litteratur, der citeres afslutningsvis, medmindre en anden rækkefølge er me-

re hensigtsmæssigt for forståelsen af retspraksis. 

2. ENERGITILSYNETS KOMPETENCE

3. Elforsyningslovens § 78, stk. 1
1
, har følgende ordlyd:

§ 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter 

klima-, energi- og bygningsministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler 

ikke klager vedrørende civilretlige tvister. 

4. Elforsyningslovens § 80 har følgende ordlyd:

§ 80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på 

grundlag af en anmeldelse eller en klage. 

1 Bekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med senere ændringer 
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5. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4
2
, giver Energitilsynet beføjelse til at give 

pålæg, hvis et varmeværk ikke efter forhandling følger Energitilsynets anvisning 

om ændringer: 

§ 21. … 

Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre be-

tingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20- 20 c eller regler 

udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem for-

handling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfor-

deling eller betingelser.  

 

6. Eventuelle problemer opstået som følge af privatretlige forhold, f.eks. parter-

nes aftale eller virksomhedens vedtægter, falder udenfor Energitilsynets kompe-

tence. Energiklagenævnet afgjorde det bl.a. i sagen vedrørende RenoSyd I/S’ 

varmepriser (11. februar 2005, j.nr. 21-193): 

Som i andre sager for nævnet om værker, der afbrænder affald og producerer 

varme og elektricitet, synes baggrunden for sagen, at parternes aftalegrundlag 

er utilstrækkeligt. I lighed med de øvrige sager om denne problemkreds, som 

nævnet har påkendt (Måde værket, 10. maj 2004, j.nr. 21-154, og Haderslev, 

29. september 2004, j.nr. 21-94) er der derfor grundlag for at fremhæve, at det 

er parternes opgave og ansvar, at der er skabt et funktionerende og sammen-

hængende system. Problemer på grund af mangler i aftalegrundlaget, som ik-

ke kan afklares ved forhandlinger mellem parterne, må primært løses ved 

hjælp af domstolene eller voldgiftsafgørelser. Energitilsynet og Energiklage-

nævnet skal derfor i sager som denne udvise den begrænsning, at man ind-

skrænker sig til spørgsmål, der utvivlsomt henhører under myndighedernes 

pligtmæssige kompetence, og som er relevante i tvistens sammenhæng. 

3. PRINCIPPET OM NØDVENDIGE OMKOSTNINGER 

 

7. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmean-

læg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne 

for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning 

og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønnin-

ger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, om-

kostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger 

til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter 

ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse 

med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-

17, og §§ 20 a-20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af op-

varmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i 

lov om elforsyning. 

 
2 Bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer  
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Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at an-

dre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, 

jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte 

regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af 

områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæg-

gelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af ind-

skudskapital. 

8. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, opregner udtømmende hvilke om-

kostninger, der af varmeforsyningsvirksomheder kan indregnes i priserne. Dette 

fremgår af bemærkninger til § 27, stk. 1, (nuværende § 20, stk. 1 og 2) i varme-

forsyningsloven, nr. 258 af 8. juni 1979: 

Bestemmelsen fastslår, hvilke omkostninger, der kan indregnes ved beregnin-

gen af priser. 

9. Yderligere fremgår det af opbygningen af § 20, stk. 1 og 2, at bestemmelsen er

udtømmende, fordi det anføres i stk. 2, 1. punktum, at andre udgifter og omkost-

ninger kun kan indregnes i prisen, hvis der er fastsat regler derom: 

Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgif-

ter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog 

stk. 7. 

10. At opregningen er udtømmende er også lagt til grund i Energiklagenævnets

praksis. I klagenævnets afgørelse af 10. december 2004 vedrørende forrentning 

af Københavns Kommunes mellemværende med de kommunale el- bygas- og 

varmeforsyningsvirksomheder udtalte Energiklagenævnet følgende: 

Skal de kommunale forsyningsvirksomheder kunne indregne omkostningerne 

til forrentning af deres mellemværende med kommunen i priserne for levering i 

overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet må omkostningerne til for-

rentning være nødvendige, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Nævnet 

bemærker, at opregningen af omkostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, er udtømmende. 

11. Varmeforsyningslovens prisregulering som regel indebærer et krav om, at

omkostningsdækning via varmepriserne skal ske, når omkostningerne afholdes. 

Det kan f.eks. afledes af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, som specifikt regu-

lerer muligheden for at indregne underskud fra tidligere perioder opstået i for-

bindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne. Det 

tillader for, at en varmeforsyningsvirksomhed udskyder indregning af omkost-

ninger fra udbygningsfasen til der er etableret et tilstrækkeligt kundegrundlag. 

Det ville ikke have været nødvendigt at regulere det, hvis der ikke som regel var 

en tidsmæssig sammenhæng ved indregning af omkostninger efter prisregulerin-

gen. Udvidelsen af bestemmelsen til at muliggøre indregning af underskud fra 

tidligere perioder skete i 1982 (lov nr. 308 af 9. juni 1982). Af lovbemærknin-

gerne fremgår det, at begrundelsen for udvidelsen var, at 
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… det kan være et unødigt belastende krav at skulle opnå omkostningsdæk-

ning i opbygningsfasen. 

 

12. At omkostninger som regel skal indregnes i takt med, at de afholdes, fremgår 

også af den administrative praksis. Der henvises f.eks. til Energitilsynets afgørel-

se vedrørende Måbjergværkets muligheder for at indregne fremtidige skrot-

ningsomkostninger af 28. februar 2006 (j.nr. 4/0920-0503-0001), hvor Energitil-

synet fandt, at: 

 

Omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. 

 

13. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse den 31. marts 2008 

(j.nr. 21-501) og udtalte, at: 

Efter Energiklagenævnets opfattelse tager § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven 

(VFL) efter en naturlig læsning sigte på udgifter, som afholdes (senest) i det år, 

hvortil prisen relaterer sig. Energiklagenævnet kan således ikke tilslutte sig 

klagers synspunkt om, at der er umiddelbar hjemmel i VFL § 20, stk. 1, til lø-

bende indregning i priserne af fremtidige omkostninger til skrotning af værket. 

4. PRISAFTALER OG AFVIKLING AF OVER- OG UNDERDÆKNINGER 

 

14. Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at der kan indregnes nød-

vendige omkostninger i varmepriserne. Bestemmelsen er en maksimalprisbe-

stemmelse, der fastlægger de priser, der makismalt kan opkræves. Da der er tale 

om en maksimalprisbestemmelse, kan varmeforsyningsvirksomhederne også op-

kræve en pris, der er lavere end den omkostningsbestemte pris. Der kan bl.a. 

henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 1. september 2015 vedrørende Fa-

rum Fjernvarme A.m.b.a. (j.nr. 1021-15-1), hvor Energiklagenævnet udtalte: 

Energiklagenævnet er endvidere enigt med Energitilsynet i, at varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, er udtryk for en maksimalprisregulering, og at be-

stemmelsen ikke generelt er til hinder for, at der opkræves en lavere varme-

pris, end de nødvendige omkostninger tilsiger. 

 

15. Prisreguleringen er på denne baggrund ikke til hinder for, at varmeforsy-

ningsvirksomheder indgå prisaftaler, men prisreguleringen begrænser aftalefri-

heden, eftersom Energitilsynet vil have kompetence til at gribe ind, når der op-

kræves en pris, der er i strid med reguleringen eller urimelig. Der kan f.eks. ikke 

opkræves en højere pris end den omkostningsbestemte pris. I Energiklagenæv-

nets afgørelse af 16. juni 2006, j.nr. 21-235, vedrørende klage fra ENERGI E2 

A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynets afgørelse af 10. december 2003 om 

prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk udtalte nævnet 

bl.a.: 

Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 og § 21 er at 

beskytte varmeaftagere mod urimelige priser. Energitilsynets praksis om, at 

prisen for varme fastsættes til den laveste af den omkostningsbestemte pris el-

ler substitutionsprisen, skal sikre, at varmekunderne ikke betaler en urimelig 
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varmepris. Heri ligger en begrænsning af parternes aftalefrihed med hensyn til 

varmeprisens fastsættelse. 

16. På denne baggrund er det i relation til prisfastsættelsen på varme ikke nød-

vendigt at indgå særskilt aftale om priser, som Energiklagenævnet har udtalt i af-

gørelse af 24. marts 2011, j.nr 1021-10-36-13, vedrørende klage fra E.ON Pro-

duktion Danmark A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. april 2010 om pålæg 

om tilbagekaldelse af faktura: 

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser foreskriver, hvilke omkostninger 

kollektive varmeforsyningsanlæg kan indregne i priserne. Det fremgår af 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at der kan indregnes nødvendige udgifter 

til bl.a. energi, lønninger og andre driftsomkostninger. Varmeforsyningsloven 

regulerer således, hvilke udgifter som kan indregnes i varmepriserne, og det 

er derfor ikke nødvendigt i relation til prisfastsættelsen at indgå en aftale her-

om. 

17. Når der indgås en prisaftale, der er lavere end den omkostningsbestemte pris,

vil forskellen mellem de indtægter, som prisaftalen har givet, og de facto realise-

rede omkostninger, betragtes som en underdækning i varmeforsyningslovens for-

stand. En sådan underdækning er derfor fortsat indregningsberettiget. Det afgjor-

de Energiklagenævnet den 24. marts 2011 (j.nr. 1021-10-36): 

Ordlyden af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, hvorefter nødvendige udgif-

ter kan indregnes i varmeprisen, samt hvile-i-sig-selv-princippet, fører efter 

Energiklagenævnets opfattelse til, at en eventuel aftale mellem et varmepro-

duktionsselskab og et varmedistributionsselskab om en nærmere bestemt 

pris som udgangspunkt er uden betydning ved vurderingen af, om varmepro-

duktionsselskabet i henhold til varmeforsyningsloven kan indregne en udgift i 

prisen for varmeleverancer overfor varmedistributionsselskabet. 

18. Energiklagenævnet afgjorde dog den 5. september 2011 (j.nr. 1021-11-3), at

retten til at opkræve en underdækning ikke er ubegrænset. Energiklagenævnet 

henviser til begrænsninger med baggrund i bl.a. tidsmæssige begrænsninger: 

Indregning af en underdækning i varmeprisen må nok antages at skulle ske i 

forholdsvis nær tidsmæssig tilknytning til det regnskabsår, den er opstået i. 

Det kan ikke udelukkes, at der er grænser for, hvor længe efter en under-

dæknings opståen, at den fortsat kan anses for at afspejle en nødvendig om-

kostning. Det må efter Energiklagenævnets opfattelse kræve gode grunde at 

anse en underdækning, som ikke er indregnet i det første eller i hvert fald det 

næstfølgende regnskabsår efter opgørelsen, for fortsat af afspejle en nød-

vendig omkostning. 

19. Energiklagenævnets afgørelse bekræfter den praksis, der er fastsat i vejled-

ning nr. 9297 af 1. juni 2009 om Energitilsynets praksis for afvikling af over- el-

ler underdækning. Hovedreglen for opkrævning af en underdækning er: 
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Reglerne for afvikling af over- eller underdækning er de samme uanset bag-

grunden for over- eller underdækningen. 

A: Hovedregel 

Hvis det ved slutningen af varmeåret konstateres, at varmeforsyningen har 

en over/underdækning, skal denne efter Energitilsynets praksis tilbageføres 

til forbrugerne ved indregning i priserne i det efterfølgende regnskabsår. 

Varmeforsyningsloven bygger her på en fremadrettet regulering, der sikrer 

balance mellem tilbageførelser af over- og underdækninger. 

Hovedreglen er således: 

En overdækning skal som hovedregel opkræves i varmepriserne for det år, 

der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En ufor-

holdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, ef-

ter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes i priserne over en periode. 

En underdækning skal som hovedregel opkræves i varmepriserne for det år, 

der følger umiddelbart efter det år, som underdækningen vedrører. En ufor-

holdsmæssig stor underdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, 

efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes i priserne over en periode. 

5. PRISDIFFERENTIERING 

 

20. Bestemmelsen om prisdifferentiering i varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, 

lyder som følger: 

§ 20. … 

Stk. 5. Virksomheder, der leverer ydelser omfattet af § 20, stk. 1, kan fast-

sætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geogra-

fiske områder. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 

priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme til et kollektivt varmeforsy-

ningsanlæg. 

 

21. Af de oprindelige bemærkninger til bestemmelsen, da den blev indsat i loven 

ved lov nr. 308 af 9. juni 1982), fremgår følgende: 

Prisdifferentiering forudsættes anvendt efter rimelige økonomiske principper. 

 

22. Af bemærkninger til ændring af bestemmelsen ved lov nr. 451 af 31. maj 

2000, fremgår det, at bestemmelsen i § 20, stk. 5, 1. pkt. er flyttet af redaktionel-

le grunde: 

Det præciseres dog, at det er anlæggene, der har kompetencen til at differen-

tiere i prisfastsættelsen, som forudsættes at ske efter objektive og ikke-

diskriminerende kriterier. 

 

23. Ved ovennævnte lovændring blev der indført en 2. pkt. i varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 5, som gav energiministeren bemyndigelse til at fastsætte regler 

om priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme til et kollektivt varmefor-

syningsanlæg: 
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Med forslaget til bestemmelsen i § 20, stk. 5, 2. pkt., gives der miljø- og ener-

giministeren mulighed for at fastsætte regler om de økonomiske vilkår ved til-

slutningen af nye forbrugere både for så vidt angår de umiddelbare tilslut-

ningsomkostninger og de løbende forbrugsudgifter. Eventuelle fordelagtige vil-

kår vedrørende de løbende udgifter vil kunne komme til at gælde i en begræn-

set periode og kan fastsættes således, at den økonomiske lempelse gradvis 

ophæves. 

Ud fra en betragtning om, at nye kunder på sigt vil bidrage positivt til de kollek-

tive varmeforsyningsanlægs samlede økonomi, giver bestemmelsen mulighed 

for at fastsætte regler om, at anlæggene skal tilbyde nye kunder nærmere 

fastsætte økonomiske vilkår med henblik på at gøre tilslutningen attraktiv for 

kunderne. 

24. Af de almindelige bemærkninger til lov nr. 745 af 1. juni 2015 (afsnit

2.1.3.1), som ændrede bestemmelsen om prisdifferentiering fremgår det, at pris-

forskellen skal være omkostningsbestemt: 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, indeholder muligheden for at prisdifferen-

tiere mellem forbrugergrupper eller geografiske områder. Det betyder, at der 

må opkræves forskellige priser fra grupper af rumvarmeforbrugere, f.eks. for-

brugere i boligforeninger og parcelhuse, eller i geografiske områder, f.eks. i 

forbindelse med fusioner. Prisdifferentieringen skal være omkostningsbestemt. 

Prisforskellen skal således kunne begrundes i, at levering til en forbrugergrup-

pe eller et geografiske område påfører værket mindre omkostninger end en 

anden gruppe eller et andet område. 

25. De specifikke bemærkninger til ændring af § 20, stk. 5, ved lov nr. 745 af 1.

juni 2015 beskriver muligheden for at anvende prisdifferentiering til udvidelse 

eller bibehold af kundegrundlaget: 

Det er således muligt, at en procesvarmekunde får en lavere varmepris end 

rumvarmeforbrugerne, men loftet for prisnedsættelsen udgøres af de bespa-

relser, som proceskundens tilslutning medfører for rumvarmeforbrugerne. På 

denne måde kan varmeprisen stadig betragtes som omkostningsbestemt. Be-

stemmelsen giver også mulighed for at tilbyde en eksisterende proceskunde 

mere gunstige priser, hvis kunden hidtil har fået leveret varme til samme eller 

højere tarif end rumvarmeforbrugerne. I så fald udgøres loftet for prisnedsæt-

telsen af den prisstigning, som rumvarmeforbrugere ville opleve, hvis proces-

kunden opsiger sin varmeaftale med varmeleverandøren. 

26. I Energitilsynets tilkendegivelse om problemstillinger vedrørende prishar-

monisering og prisdifferentiering i relation til fusioner og opkøb (15. december 

2008, j.nr. 4/0920-8901-0133) konkluderes det, at prisharmonisering er ud-

gangspunktet for prisfastsættelse efter varmeforsyningsloven, men at der kan 

prisdifferentieres efter rimelige økonomiske principper så længe de samlede ind-

tægter kan beregnes i overensstemmelse med prisbestemmelsen: 

Sekretariatets konklusioner på grundlag af overvejelserne i notatet er: 
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[…]  

-  at udgangspunktet i varmeforsyningsloven er, at varmeprisen for kunde-

grupper inden for samme forsyningsvirksomhed fastsættes på lige vilkår. 

Det er derfor også sekretariatets vurdering, at varmeforsyningsloven ikke 

fastlægger en generel pligt for virksomhederne til at differentiere priserne.    

-  at heller ikke det såkaldte samtidighedsprincip sammenholdt med lovens 

definition af "kollektive varmeforsyningsanlæg" jf. lovens § 2 giver grundlag 

for at antage, at forsyningsvirksomheder har en pligt til at differentiere mel-

lem kundegrupper inden for samme forsyning.   

-  at varmeforsyningsselskaber kan prisdifferentiere blandt deres samlede 

kundegrundlag dels geografisk dels mellem samme kundekategorier, så 

længe de samlede indtægter kan beregnes i overensstemmelse med var-

meforsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at differentieringen sker 

efter rimelige økonomiske principper.   

- at Energitilsynet har kompetence til at vurdere om en differentiering sker ef-

ter rimelige økonomiske principper og at det ved denne vurdering bør ind-

gå, hvor følsom beregningen er for udsving i forudsætninger, og om der ta-

ges højde herfor i beslutningsgrundlaget. Derudover påser Energitilsynet, 

om de fremskrivninger, der anvendes, hviler på et så objektivt grundlag 

som muligt.  

- at en fusion eller et opkøb også vil være reguleret af en privatretlig aftale 

mellem parterne. Hvis det efterfølgende viser sig, at forudsætningerne ud-

vikler sig væsentlig anderledes end forudsat i den privatretlige aftale, kan 

der være tale om bristede forudsætninger. Bliver spørgsmålet rejst på bag-

grund af den privatretlige aftale, vil problemstillingen efter sekretariatets 

vurdering skulle afgøres ved domstolene.   

- At varmeforsyningsloven endelig giver Energitilsynet en generel hjemmel til 

at påse, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er rimelige. 

Det betyder, at hvis en prisdifferentiering eller en prisharmonisering på 

baggrund af en konkret vurdering findes at være i overensstemmelse med 

varmeforsyningsloven, har tilsynet fortsat efter sekretariatets vurdering tilli-

ge en forpligtelse til at vurdere om forholdet også konkret er rimeligt. I den 

sammenhæng vil det være sagligt at inddrage hensynet til at fremme en 

hensigtsmæssig strukturtilpasning samtidig med hensynet til beskyttelse af 

varmeforbrugerne.  

 

27. I ovennævnte tilkendegivelse af 2008 nævnte Energitilsynet samtidigheds-

princippet: 

 

Hvorvidt der på andet grundlag end lovens ordlyd, kan siges at bestå en pligt 

til prisdifferentiering, skal ses i lyset af princippet om samtidig-

hed. Samtidighedsprincippet udspringer ikke af lovens ordlyd men af lovbe-

mærkningerne til en ændring af § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven (L197 

1982). Denne lovændring indeholdt ligeledes indførelsen af muligheden for at 

prisdifferentiere, som er omtalt oven for. Af de generelle bemærkninger frem-

går følgende:  

”at kollektive varmeforsyningsanlæg mv. burde hvile i sig selv, og at det er 

brugerne af de pågældende anlæg, der skal bære omkostningerne ved an-

læggets etablering og drift. Ved ændringen foreslås det præciseret, at dette 
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princip ikke udelukker fremføring af underskud ved driften samt anvendelse af 

prisdifferentiering så længe de samlede indtægter over anlæggets levetid fort-

sat er begrundet i omkostninger.” 

 

28. Hvordan det vurderes om der ved prisdifferentiering ved udvidelse af kunde-

grundlaget alene er givet fordele op til besparelserne for samtlige kunder, er vur-

deret i sagen vedrørende tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med 

fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk (Energitilsynets afgørelse af 11. de-

cember 2001 og Energiklagenævnets afgørelse af 18. februar 2003, j.nr. 21-16). I 

sagen anførte klageren, at væksten i afskrivningsgrundlaget og finansieringen i 

forbindelse med tilslutningen af lufthavnen væsentligt oversteg de kommende 

indtægter som Billund Varmeværk kan forvente fra lufthavnen. Efter klagerens 

opfattelse kunne der endvidere umiddelbart efter tilslutningen påvises væsentlige 

stigninger i posterne afskrivning og finansiering i varmeværkets budgetter og 

regnskaber. Klageren fandt derfor, at en sammenligning af de forudsætninger, 

der er lagt til grund over de økonomiske konsekvenser af tilslutningen af Billund 

Lufthavn til Billund Varmeværk, udarbejdet af Billund Varmeværk med varme-

værkets efterfølgende budget- og regnskabstal viste, at varmeværkets økonomi 

var forringet til skade for de øvrige forbrugere. Følgende redegørelse fra Energi-

tilsynet indgik i klagesagen, hvor Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets 

afgørelse: 

 

Energitilsynets redegørelse 

Energitilsynet har i den til Energiklagenævnet afgivne redegørelse af 7. februar 

2002 anført, at klageren ved at fokusere på den naturlige vækst i varmevær-

kets afskrivningsgrundlag og finansiering ved en tilslutning af Billund Lufthavn 

ser bort fra, at Billund Varmeværk også kan imødese stigende indtægter fra 

salg af varme, strøm m.v. herved. 

 

[…] 

 

Endelig har Energitilsynet anført, at klageren efter Energitilsynets opfattelse, 

gør sig skyldig i en sammenblanding af kundeforholdet med Billund Lufthavn 

med forhold, der ikke vedrører Billund Lufthavn. Energitilsynet finder det ikke 

korrekt at sammenligne budgettal for Billund Varmeværks samlede aktiviteter 

med en opgørelse af økonomien i tilslutningen af Billund Lufthavn, idet dette 

giver en meget stor usikkerhed i vurderingen. Derimod er det relevant at sam-

menligne før- og nu situationen,… 

 

29. Energitilsynet har truffet afgørelse og tilkendegivelse om muligheden for ved 

prisdifferentiering at indregne udækkede omkostninger fra den ene kundegruppe 

i den anden kundegruppes varmepriser (29. november 2016, j.nr. 16/ , afgørelsen 

er påklaget til Energiklagenævnet den 2. januar 2017): 

 

116. Ved prisdifferentiering vil det heller ikke være muligt at få dækket disse 

omkostninger over de øvrige varmeaftagers varmepriser. Dette skyldes, at de 

øvrige varmeaftagers maksimalpris udgøres af varmeleverandørens specifikke 

nødvendige omkostninger forbundet med produktion og levering til disse øvri-

ge varmeaftagere. Et underskud som følge af anvendelse af substitutionspris-
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princippet i forhold til en varmeaftager er derfor hverken en nødvendig om-

kostning eller en omkostning, der kan henføres til anden varmeaftager ved 

prisdifferentiering.  

6. GENOPTAGELSE OG BERETTIGEDE FORVENTNINGER 

 

30. Ombudsmanden er i udtalelse af 2. december 2008 (FOB 2008-18-2) be-

handlet begrebet berettigede forventninger: 

 

Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været aner-

kendt i dansk forvaltningsret – ikke kun vedrørende spørgsmål om tilbagekal-

delse eller ændring af afgørelser. Hensynet til berettigede forventninger er et 

af de almene retsbeskyttelseskriterier som en forvaltningsmyndighed lovligt 

kan inddrage ved den retlige bedømmelse af en række forskellige typer af af-

gørelser. Det er antaget at der generelt er en pligt for offentlige myndigheder til 

at inddrage væsentlige hensyn til borgerens retsbeskyttelse, herunder hensy-

net til berettigede forventninger, i den afvejning af forskellige hensyn som 

mange bestemmelser i forvaltningslovgivningen forudsætter i forbindelse med 

at en myndighed træffer afgørelse over for en borger. Jeg henviser til Bent 

Christensen, Forvaltningsret – Opgaver, Hjemmel, Organisation (1997), s. 150 

f og s. 180, Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Almindelige Emner (2004), s. 247 

f og s. 258, og Jon Andersen mfl., Forvaltningsret (2002), s. 354 ff. 

 

Søren H. Mørup har omtalt emnet indgående i Berettigede forventninger i for-

valtningsretten (2005). 

 

Berettigede forventninger er ikke et begreb hvis indhold er reguleret ved lov. 

Begrebets nærmere indhold og betydning afhænger derfor af praksis hos 

domstolene, Folketingets Ombudsmand og forvaltningsmyndighederne, men 

påvirkes også af den juridiske litteratur. Ifølge Søren H. Mørup dækker begre-

bet berettigede forventninger over et hensyn til den borger der har indrettet sig 

i tillid til en forvaltningsmyndigheds handlinger eller undladelser, og som gør 

eller medvirker til at borgeren kan fastholde myndigheden på handlingen eller 

undladelsen. Dette betegnes også som indrettelseshensyn. Jeg henviser til 

Søren H. Mørup, Berettigede forventninger i forvaltningsretten (2005), s. 135 f.  

 

Det ligger i begrebet at ikke enhver forventning skal nyde beskyttelse. For-

ventningen skal være berettiget i kraft af den handling eller undladelse som 

forvaltningen har foretaget, eller det udsagn som forvaltningen har fremsat. 

Hvis der ikke foreligger en berettiget forventning, er der ikke noget indrettel-

seshensyn at tage, uanset om der er foretaget omfattende indrettelseshandlin-

ger. Jeg henviser til Søren H. Mørup, Berettigede forventninger i forvaltnings-

retten (2005), s. 136 og s. 157 f. 

 

Når det skal afgøres om borgeren har en berettiget forventning, og om for-

ventningen skal nyde beskyttelse, vil en række forskellige momenter skulle 

inddrages. Der vil blandt andet kunne lægges vægt på hvilke tilkendegivelser 

borgeren har modtaget, om borgeren kan forudse at andre ville kunne anfægte 
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retstilstanden, og den periode i hvilken og den måde hvorpå borgeren har ind-

rettet sig i tillid til forventningen. Hvilke momenter der skal inddrages, og hvil-

ken vægt de skal tillægges, vil dog variere fra sag til sag. Jeg henviser herom 

til Søren H. Mørup, Berettigede forventninger i forvaltningsretten (2005), kapi-

tel 6.1. 

Dernæst skal det vurderes hvilken form for retsbeskyttelse de berettigede for-

ventninger nyder. Der ses på navnlig tre faktorer: Hvor stærkt hensynet til be-

skyttelse af forventningerne – indrettelseshensynet – er, hvilke og hvor stærke 

modstående hensyn der foreligger, og hvilken retsfølge det vil resultere i. I 

vurderingen af indrettelseshensynet indgår der en række momenter: afgørel-

sens karakter, en intensitetsvurdering, tidsforløbet, varsling af en eventuel 

ændring mv. (Søren H. Mørup, Berettigede forventninger i forvaltningsretten 

(2005), s. 163 ff). 

31. I den konkrete sag, skal det vurderes, om der er opstået berettigede forvent-

ninger efter en tilkendegivelse fra Energitilsynet. I den forbindelse er litteraturen 

om forhåndsbesked relevant. Af Forvaltningsret. Almindelige emner, 2016, Ju-

rist- og Økonomiforbundets forlag, s. 99-100, fremgår følgende herom: 

Forhåndsbeskeden kan som begreb siges at have i hvert fald tre kendetegn. 

For det første skal udtalelsen vedrøre et konkret sagsforhold. Heri ligger, at 

forvaltningsmyndigheden har fået forelagt spørgsmål om en konkret situation – 

faktiske foreliggende eller hypotetisk – og at svaret indeholder en vurdering af 

situationen i forhold til de retsregler, myndigheden administrerer. Besvarelse af 

et helt abstrakt spørgsmål om fortolkningen af en lovbestemmelse falder uden 

for begrebet forhåndsbesked. Her er der tale om generel vejledningsvirksom-

hed. For det andet skal forvaltningsmyndighedens udsagn gå forud for en 

»egentlig« forvaltningsakt, dvs. en afgørelse, som medfører forpligtelser eller 

dispositionsadgang for spørgeren. Forhåndsbeskeden rummer ikke i sig selv 

nogen aktuel forpligtelse eller ret til at handle, men udtaler sig blot om indhol-

det af en eventuel senere afgørelse vedrørende disse forhold. For det tredje 

skal udtalelsen fremsættes efter begæring fra en borger (eller fra en offentlig 

myndighed i en tilsvarende position). Yder en forvaltningsmyndighed ex officio 

borgeren vejledning, vil denne udtalelse i flere relationer skule vurderes efter 

andre regler end forhåndsbeskeden. 

Lovgivningen indeholder i enkelte tilfælde bestemmelser om afgivelse af for-

håndsbesked og om dennes bindende virkning. Hovedeksemplet er skattelov-

givningen. Her er der gennemført særlige regler om bindende forhåndsbesked 

(bindende svar) om den skattemæssige virkning for spørgeren af påtænkte di-

spositioner. Forhåndsbeskeden er, som det fremgår, bindende for skattemyn-

dighederne i forhold til spørgeren m.fl., dog ikke hvis forudsætningerne, der 

har været afgørende for dens indhold, eller lovgivningen ændrer sig. For-

håndsbeskeden er heller ikke bindende, hvis den viser sig at være i strid med 

EU-retten. 

32. Om der i et konkret tilfælde er hjemmel til tilbagekaldelse til ugunst for

adressaten, beror på en afvejning af henholdsvis adressatens berettigede forvent-
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ninger og de modstående – normalt offentlige – interesser i at få afgørelsen op-

hævet (FOB 2015-15): 

En forvaltningsmyndighed har efter en almindelig ulovbestemt retsgrundsæt-

ning adgang til under visse omstændigheder at tilbagekalde sine afgørelser. 

Det er den klare hovedregel, at en afgørelse, som adressaten ønsker at fast-

holde – typisk en begunstigende forvaltningsakt – ikke uden videre kan tilba-

gekaldes. Betingelserne for tilbagekaldelse er i dette tilfælde som udgangs-

punkt forholdsvis strenge. Om der i det konkrete tilfælde er hjemmel til tilbage-

kaldelse til ugunst for adressaten, beror på en afvejning af henholdsvis 

adressatens berettigede forventninger og de modstående – normalt offentlige 

– interesser i at få afgørelsen ophævet. Se Karsten Revsbech m.fl., Forvalt-

ningsret, Almindelige Emner, 5. udgave (2009), s. 493 ff. 

33. Det fremgår af Forvaltningsret med kommentarer af Niels Fenger, Jurist- og

Økonomiforbundets Forlag, 2013, hvad der ved manglende partshøring skal ind-

gå i en vurdering af, om adressaten af en begunstigende forvaltningsakt har haft 

en berettiget forventning om forvaltningsaktens opretholdelse. Disse kriterier vil 

efter sekretariatets anvendelse også kunne anvendes, når en forvaltningsakt 

genovervejes af andre grunde: 

I den vurdering kan man bl.a. inddrage, om forvaltningsakten straks er blevet 

anfægtet, eller om der er forløbet længere tid mellem forvaltningsaktens ud-

stedelse og dens anfægtelse, om adressaten for den begunstigende forvalt-

ningsakt har været i ond tro vedrørende eksistensen af partshøringsmanglen, 

og om vedkommende allerede har disponeret i tillid til forvaltningsakten og 

eventuelt afholdt udgifter i den forbindelse. I disse tilfælde kan almindelige 

værdispildsbetragtninger også indgå. 

34. Det fremgår af Forvaltningsret. Almindelige emner, 2016, Jurist- og Økono-

miforbundets forlag, s. 143, at administrativ praksis ikke kan ændres uden vide-

re: 

På grund af de forventninger, der er knyttet til en administrativ praksis, vil det i 

øvrigt ofte være et krav, at praksisændringer bekendtgøres på en i forhold til 

de berørte borgere hensigtsmæssig måde, og at der gives et rimeligt varsel til 

at omstille sig. Dette gælder dog ikke, hvor en borger ikke kan antages at have 

indrettet sig i tillid til den hidtidige praksis. 

35. Ved fortolkning af loven eller lovens formål skal berettigede forventninger

indgå ifølge Forvaltningsret. Almindelige emner, 2016, Jurist- og Økonomifor-

bundets forlag, men det er ikke altid, at adressatens forventninger er berettigede 

eller tungtvejende, s. 249-250: 

Og i FOB 1987.113 bemærkede ombudsmanden mere generelt, at hensynet til 

den berørte parts økonomiske interesser er et alment hensyn, som bør indgå 

ved enhver forvaltningsafgørelse. Det er dog langtfra altid, at adressatens for-

ventninger kan kaldes berettigede, eller at hensynet til adressaten er specielt 
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tungtvejende. I U 2007.1575 tog Højesteret udgangspunkt i, at afgørelsen om 

landzonetilladelse beror på en skønsmæssigpræet afvejning af hensynet til 

adressatens interesser over for planlovens formål, men det fandtes ikke grund-

lag for at tilsidesætte Naturklagenævnets afslag. I FOB 2007-170 udtalte om-

budsmanden, at borgeren som udgangspunkt ikke med rette kan indrette sig 

på en retstilstand, som borgeren ikke har en berettiget forventning om er kor-

rekt. 
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Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S  

Att. Lars Gullev og Jens Amtoft Jensen 

Sendt via mail: lg@veks.dk og jje@veks.dk 

VEJLEDENDE UDTALELSE 

VEKS – Prisdifferentiering med prisgaranti for kun-
der, der er konverteret fra naturgas til fjernvarme 

1. Indledning

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter VEKS) har den 6. novem-

ber 2015 rettet henvendelse mod Sekretariatet for Energitilsynet (heref-

ter sekretariatet). VEKS anmodede om et møde for drøftelse af VEKS’ 

prismodel med prisgaranti for kunder i konverterede områder (Køge og 

Greve). 

Mødet blev afholdt den 2. december 2015. Det blev på mødet aftalt, at 

sekretariatet vil sende en vejledende udtalelse angående prismodellens 

overensstemmelse med prisreguleringen, særligt bestemmelsen om 

prisdifferentiering, i lyset af især gasprisens udvikling samt lånebe-

kendtgørelsens begrænsninger for finansiering af driftsunderskud inden-

for lånerammen. 

VEKS har på denne baggrund anmodet Energitilsynets udtalelse om, 

hvorvidt det findes urimeligt, at løbende betaling af eventuelle under-

skud i distributionsaktiviteterne i allerede igangsatte projekter indregnes 

løbende i den faste afgift i VEKS Transmission og ikke først efter 25 år. 

2. Vejledende udtalelse

Sekretariatet udtaler sig i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, 2 og 5, vejledende: 

 At prisdifferentiering skal være omkostningsbestemt og en lavere

pris eller prisgaranti derfor skal kunne begrundes i de besparelser,

som tilslutning af en ny kunde eller et nyt område medfører for

samtlige kunder/områder.

 At det for VEKS ved Energitilsynets tilkendegivelse af 29. novem-

ber 2011 er muligt at foretage løbende indregning af driftsunderskud

16. december 2015

Sag 15/10653 

HRJ/RVN 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby  

Tlf.  4171 5400 

Mail post@energitilsynet.dk 

Web www.energitilsynet.dk 
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som følge af den pris, som efter aftale gælder for de nye områder, i 

de eksisterende kunders priser op til et beløb, som svarer til den be-

sparelse, som forsyning af de nye områder medfører for samtlige 

kunder. 

3. Sagsfremstilling

Energitilsynet har den 29. november 2011 (j.nr. 0920-8901-0559) til-

kendegivet, at det ikke kan anses for urimeligt, at VEKS tilbyder kun-

der, der konverteres fra naturgas til fjernvarme, en særtarif med prisga-

ranti om, at prisen for fjernvarme ikke overstiger 90 % af kundens ud-

gift til naturgasopvarmning i det foregående år, og at VEKS fritager dis-

se kunder for at betale tilslutningsbidrag (investeringsbidrag og stikled-

ningsbidrag). 

Forudsætningen for Energitilsynets tilkendegivelse om, at prisdifferenti-

eringen og prisgarantien kunne betragtes som objektive og ikke diskri-

minerende, er, at maksimalprisen inden for prisgarantien aldrig kan bli-

ve højere, end der er omkostningsdækning for. I så fald kan det med 

hensyn til prismodellen ifølge tilkendegivelsen ikke betragtes som uri-

meligt:     

- At samtlige kunder helt eller delvis bidrager til betaling af anlægs-

omkostningerne i nye forsyningsområder, da tilslutningen af kun-

derne i de konverterede områder må betragtes som en fordel for 

samtlige kunder.     

- At undlade at opkræve tilslutningsbidrag med den virkning, at 

samtlige kunder dækker omkostningerne hertil, idet antallet af bi-

dragydere til deling af faste omkostninger øges ved tilslutning af 

nye kunder.   

Oprindeligt skulle prisgarantien sikres via afskrivningerne. I år, hvor 

driftsunderskuddet var større, skulle der afskrives mindre, og i år med et 

mindre driftsunderskud kunne der afskrives mere. Hvis der efter 25 år 

skulle være en restgæld, skulle VEKS’ overige (transmissions)kunder 

kunne være med til at betale restgælden. 

VEKS har ved brev af 6. november 2015 og på mødet den 2. december 

2015 orienteret sekretariatet om, at VEKS allerede i 2013 er blevet op-

mærksomt på, at VEKS som § 60-selskab ikke indenfor lånebekendtgø-

relsens rammer vil kunne håndtere løbende underskud i fjernvarmepro-

jekterne i Køge og Greve. Desuden har særligt et betydeligt fald i gas-

prisen i perioden 2010-2015 stærkt forringet økonomien i projekterne. 

I lyset af de nye udviklinger, er der risiko for, at det vil blive nødven-

digt, at driftsunderskud i distributionen i de konverterede områder lø-

bende skal indregnes i VEKS’ faste transmissionsafgift for at kunne sik-

re prisgarantien i de konverterede områder og for at forebygge, at rest-

gælden efter 25 år vil blive for stor til afvikling indenfor afskrivnings-

reglernes maksimalperiode på 30 år. 
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4. Retsgrundlag

4.1. Princippet om nødvendige omkostninger 

Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, må der i priser for levering af 

opvarmet vand, damp og gas indregnes nødvendige omkostninger. Prin-

cippet om nødvendige omkostninger lyder som følger:  

Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-

varmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg 

m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af op-

varmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at 

levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre 

driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, om-

kostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder 

omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, 

samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra 

tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig 

udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, § 20 a og § 

20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet 

vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, 

stk. 6, i lov om elforsyning. 

§ 20, stk. 2, giver energiministeren bemyndigelse til at fastsætte regler

om indregning i varmepriserne af bl.a. afskrivninger: 

Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at 

andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indreg-

nes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren 

kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kom-

pensation ved et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og 

indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyin-

vesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af ind-

skudskapital. 

Reglerne om afskrivninger og henlæggelser er fastsat i bekendtgørelse 

nr. 175 af 18. marts 1991, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 

8. juni 2007. Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 3, at det enkelte

års anlægssum skal være afskrevet over en periode på højst 30 år fra 

idriftsættelsestidspunktet. 

4.2. Prisdifferentiering 

§ 20, stk. 5, 1. pkt., indeholder varmeforsyningsvirksomheders mulighed

for at prisdifferentiere: 

Virksomheder, der leverer ydelser omfattet af stk. 1, kan fastsætte 

forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og 

geografiske områder. 
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Det følger af forarbejderne til ændring af bestemmelsen om prisdifferen-

tiering ved lov nr. 745 af 1. juni 2015, at prisdifferentiering med en la-

vere pris eller prisgaranti skal være begrundet i, at tilslutning af en ny 

kunde medfører besparelser for samtlige kunder: 

Proceskunder er ofte storkunder og deres tilslutning til fjernvarme 

eller et biogasanlæg kan derfor medføre betydelige omkostnings-

besparelser, som principielt alle forbrugere kan få gavn af i form af 

lavere varmepriser. For så vidt tilslutning eller bibehold af en pro-

ceskunde kan medføre nedsættelse af rumvarmepriserne eller fore-

bygge prisstigninger for rumvarmeforbrugere, vil dette kunne be-

grunde, at proceskunden i prisen får afspejlet en større andel af de 

besparelser, som dens tilslutning giver, end rumvarmeforbrugerne. 

Det er således muligt, at en procesvarmekunde får en lavere var-

mepris end rumvarmeforbrugerne, men loftet for prisnedsættelsen 

udgøres af de besparelser, som proceskundens tilslutning medfører 

for rumvarmeforbrugerne. På denne måde kan varmeprisen stadig 

betragtes som omkostningsbestemt. Bestemmelsen giver også mu-

lighed for at tilbyde en eksisterende proceskunde mere gunstige 

priser, hvis kunden hidtil har fået leveret varme til samme eller hø-

jere tarif end rumvarmeforbrugerne. I så fald udgøres loftet for 

prisnedsættelsen af den prisstigning, som rumvarmeforbrugere 

ville opleve, hvis proceskunden opsiger sin varmeaftale med var-

meleverandøren. 

5. Begrundelse for sekretariatets vejledende udtalelse

Sekretariatets vejledende udtalelse tager udgangspunkt i Energitilsynets 

tilkendegivelse af 29. november 2011. Sekretariatet skal bemærke, at 

bestemmelsen om prisdifferentiering generelt skal anvendes indenfor 

distributionsområder eller transmissionsmissionsområder og ikke mel-

lem disse. Dermed kan tilkendegivelsen af 2011 betragtes som helt sær-

lig. 

Sekretariatet påpeger, at der i lyset af de nye udviklinger er mest risiko 

for, at tilkendegivelsens forudsætning om, at tilslutning i de konvertere-

de områder er til fordel for samtlige kunder, ikke længere opfyldes. 

Med udgangspunkt i gældende ret skal en prisdifferentiering være om-

kostningsbestemt. Den skal således kunne begrundes i de ekstra om-

kostninger (ved pristillæg) eller de besparelser (ved prisgaranti/lavere 

pris), som en forbruger, gruppe af forbrugere eller forsyning af et geo-

grafisk område medfører for de øvrige forbrugere eller områder. 

Energitilsynet har den 29. november 2011 tilkendegivet i denne konkre-

te sag, at maksimalprisen inden for prisgarantien aldrig kan blive højere, 

end der er omkostningsdækning for. 

Af forarbejderne til en ændring af bestemmelsen om prisdifferentiering 

ved lov nr. 745 af 1. juni 2015 kan det afledes, at det er muligt at pris-
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differentiere mellem en storkunde eller et nyt område og eksisterende 

kunder/områder, hvis tilslutning af den nye kunde eller det nye område 

er til fordel for samtlige kunder. Det vil sige, at tilslutningen skal med-

føre besparelser, som kan nedbringe priserne for alle. I så fald er det 

muligt med henblik på at fremme den tilslutning, som er fordelagtig for 

alle, at give den nye kunde eller det nye område en større del af de be-

sparelser, som deres tilslutning medfører, således, at deres pris vil være 

lavere end de eksisterende kunders/områders priser. 

Derfor er det afgørende for prismodellens overensstemmelse med pris-

reguleringen, at der ér en besparelse, der kan fordeles mest fordelagtigt 

for den nye kunde eller det nye område. Er tilslutning af den nye kunde 

eller det nye område ikke længere til fordel for samtlige kun-

der/områder, er det heller ikke muligt at give en prisgaranti, som bety-

der, at deres pris er lavere end de eksisterende kunders/områders priser. 

VEKS har oplyst, at VEKS arbejder på at begrænse risikoen ved: 

- at stoppe etablering af nye projekter, 

- at udskyde gennemførelse af de godkendte projekter med hensyn til 

de faser, som ikke er påbegyndt endnu, 

- at øge indsatsen for tilslutning af flere kunder langs allerede anlagte 

ledninger, 

- at introducere byggemodnings- og tilslutningsbidrag for ny bebyg-

gelse og 

- at søge ændring af den aftalte prismodel således, at prisgarantiens 

periode nedsættes. 

Samtidig hermed ønsker VEKS mulighed for løbende at indregne drifts-

underskud fra projekterne i transmissionsafgiften. 

VEKS oplyser, at det forventes, at tilslutning fortsat vil være til fordel 

for samtlige kunder, når der tages udgangspunkt i de gasprisstigninger, 

som fremgår af Energistyrelsens basisfremskrivninger. Fordelen vil bli-

ve større, hvis det lykkes at nedbringe prisgarantiens periode. 

Sekretariatet vurderer i så fald, at forudsætningerne for Energitilsynets 

tilkendegivelse af 2011 fortsat er opfyldt, og at VEKS dermed løbende 

kan indregne driftsunderskud fra konverteringsprojekterne i samtlige 

kunders priser op til et beløb svarende til den besparelse, som forsyning 

af de nye områder medfører for samtlige kunder. 

Med venlig hilsen 

Renée van Naerssen 

Chefkonsulent 

Tlf. 4171 5391 

rvn@energitilsynet.dk 
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BILAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 30. MAJ 2017 

BILAG 7 TIL PKT. 4 - HØRING 

BILAG 7: HØRING 

1. INDLEDNING

1. Et udkast til tilkendegivelse er sendt i høring den 3. marts 2017 til sagens parter:

VEKS, NetVarme og VEKS’ øvrige transmissionskunder, med frist for afgivelse 

af bemærkninger den 17. marts 2017. Desuden er Dansk Energi, Dansk Fjernvar-

me og Dansk Industri (DI) orienteret om høringen. VEKS har efter anmodning fået 

udsat fristen og afgivet høringssvar den 31. marts 2017. 

2. Herunder gengives kort de indkomne høringssvar og Sekretariatet for Energitil-

synets (herefter sekretariatet) bemærkninger hertil. Der er indkommet høringssvar 

fra DI, Dansk Energi, NetVarme og VEKS. De fulde høringssvar er vedlagt som 

bilag 8-13. 

3. Ved mail af 30. marts 2017 har NetVarme oplyst, at Svogerslev Fjernvarmecen-

tral a.m.b.a. har tilsluttet sig NetVarmes indsigelse og høringssvar. 

2. DI’S HØRINGSSVAR

2.1. DI’S BEMÆRKNINGER 

4. DI finder ikke, at der bør gives rabatter eller prisdifferentieres på tværs af led-

dene i forsyningskæden: 

… prissætning af fjernvarme, ligesom el og gas, bør ske efter omkostningsægte

principper, således at hver kundegruppe betaler de omkostninger, som de giver an-

ledning til. Heri ligger også, at der ikke bør gives rabatter eller prisdifferentieres (og 

dermed krydssubsidieres) på tværs af leddene i forsyningskæden. 

5. DI finder, at der under visse forudsætninger kan anvendes prisdifferentiering og

rabatter indenfor et forsyningsled: 

… hvor en sådan prisdifferentiering eller rabat er af afgørende betydning for en

øget tilslutning til fjernvarmenettet med deraf følgende støre samlet kundegrundlag, 

der i sidste ende kommer alle kunder til gode, idet der således er flere kunder til at 

betale de faste omkostninger. DI finder det dog også afgørende, at sådanne prisra-

batter/-differentieringer kun gives i en midlertidig periode, således at de øgede til-
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slutninger kan komme alle kunder fuldt ud til gavn indenfor en overskuelig periode, 

samt at rabatten ikke overstiger de samlede gevinster ved den øgede tilslutning, da 

der ellers vil være tale om krydssubsidiering fra eksisterende kunder til nye kunder.. 

2.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

6. Sekretariatet har noteret, at DI er enig i de overvejelser, der er lagt til grund for

tilkendegivelsen, at en prisdifferentiering med rabat som udgangspunkt alene kan 

ske midlertidig indenfor et forsyningsled, og betinget af, at fordelene ved den øge-

de kundetilslutning kommer alle kunder til gode. Sekretariatet kan tilslutte sig det 

af DI anførte, at øgede tilslutninger skal kunne komme alle kunder fuldt ud til 

gavn indenfor en overskuelig periode. Der henvises til afsnit 5.3.2, pkt. 64. 

3. DANSK ENERGIS HØRINGSSVAR

3.1. DANSK ENERGIS BEMÆRKNINGER 

7. Dansk Energi har afgivet følgende bemærkninger:

Dansk Energi har ikke mange bemærkninger til dette udkast til afgørelse. 

Imidlertid vil Dansk Energi gerne pointere vigtigheden af, at selskaberne ikke frata-

ges deres legitime ret til selv at fastsætte og differentiere tariffer. Differentiering af 

tariffer skal naturligvis leve op til lovens krav om at være omkostningsbestemte in-

denfor forskellige kundegrupper og/eller områder. Det er selskabet, der bedst kan 

vurdere hvilken tarifstruktur, der leder til den bedste udvikling på længere sigt - til 

gavn for alle kundegrupper. Derfor skal man være varsom med at lægge unødige 

restriktioner på selskaberne. 

3.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

8. Sekretariatet er enigt med Dansk Energi i, at selskaberne selv har ret til at fast-

sætte og differentiere tariffer indenfor lovens rammer. Sekretariatet finder ligesom 

Dansk Energi, at tarifstrukturen skal kunne understøtte den bedste udvikling på 

længere sigt. Loven muliggør det ved at tillade, at virksomheder giver en introduk-

tionsrabat til nye kunder for at fremme tilslutning, når dette på længere sigt kan 

give fordele for alle kunder. Det kan dog afledes af lovbemærkninger, at der er 

tidsmæssige begrænsninger til sådanne rabatter, samt krav om, at den fordel, som 

nytilsluttede kunder får som rabat over perioden, ikke må være overstige de forde-

le, som deres tilslutning på sigt medfører for de eksisterende kunder. Desuden 

finder sekretariatet, at en prisdifferentiering med rabat som udgangspunkt alene 

kan ske indenfor et forsyningsled. 

4. NETVARMES HØRINGSSVAR

4.1. BERETTIGEDE FORVENTNINGER 

4.1.1. NetVarmes bemærkninger 
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9. NetVarme har fremsendt høringssvar i form af en udtalelse af 15. marts 2017 fra

Advokatfirmaet Energi & Miljø, som vedrører det retlige grundlag. 

10. NetVarme anfører, atVEKS under alle omstændigheder ikke har haft nogen

berettiget forventning om at kunne indregnede de udækkede særomkostninger til 

distribution i de fællesomkostninger, der udgør transmissionstariffen: 

Det gælder også, selvom omkostningen i det konkrete tilfælde udgøres af varme-

prismæssige underdækninger på de eksisterende distributionsaftaler, VEKS måtte 

have indgået i tillid til Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010, da disse om-

kostninger fortsat ikke kan anses for indregningsberettigede omkostninger efter 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 5. 

11. Energitilsynet kan ifølge NetVarme ikke anse en omkostning for indregnings-

berettiget efter lovens § 20, stk. 1, hvis der efter tilsynets egen opfattelse ikke fore-

ligger en nødvendig omkostning i bestemmelsens forstand. Derfor er det ikke mu-

ligt, at tilsynet lægger til grund, at VEKS har fået berettigede forventninger om, at 

priserne kunne fastsættes efter den forelagte model i hele prisaftalernes løbetid (20 

år). NetVarme finder desuden, at der ikke er noget i vejen for, at den nye praksis 

gælder underdækningerne fra tidligere indgåede aftaler, eftersom disse indregnes 

fremadrettet: 

Energitilsynet anfører i høringsudkastet, at der før NetVarmes indsigelse i 2016 ik-

ke har været noget, der kunne tyde på, at VEKS ikke kunne fastsætte sine priser 

efter modellen med prisdifferentiering og prisgaranti. Tilsynet lægger derfor til 

grund, at VEKS har fået berettigede forventninger om, at priserne kunne fastsættes 

efter den forelagte model i hele prisaftalernes løbetid (20 år). 

Det er uklart, hvilke ændrede forudsætninger det er, som efter Energitilsynets op-

fattelse først er kommet frem i forbindelse med NetVarmes indsigelse i 2016. 

Hvis Energitilsynet hermed sigter til den skærpelse af retsgrundlaget, som tilsynet 

vurderer, er sket ved lovændringen i 2015, følger det således allerede af hjem-

melskravet i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at de udækkede særomkostninger 

til distribution fremover ikke vil kunne opkræves i de fællesomkostninger, der udgør 

transmissionstariffen. 

Det gælder også, selvom omkostningen i det konkrete tilfælde udgøres af varme-

prismæssige underdækninger på de eksisterende distributionsaftaler, VEKS måtte 

have indgået i tillid til Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010. 

Af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, fremgår, at hvis Energitilsynet finder, at tarif-

fer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med lo-

vens prisregulering, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingel-

ser. 

Gennem mangeårig praksis hos energimyndighederne, herunder Energiklagenæv-

net, er bestemmelsen blevet forstået og anvendt således, at den regulatoriske ef-
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terregulering af priser, omkostningsfordelinger m.m. sker som en fremadrettet regu-

lering, således at tidligere oppebårne overdækninger ikke blot kan, men som ud-

gangspunkt skal udlignes i de fremtidige varmepriser, jf. Energiklagenævnets afgø-

relse af 13. juni 2012 (j.nr. 1021-11-33-124) om prisen for affaldsvarme fra Odense 

Kraftvarmeværk A/S.  

 

4.1.2. Sekretariatets bemærkninger 

 

12. NetVarme har anført, at VEKS ikke har en berettiget forventning om at kunne 

indregnede de udækkede særomkostninger til distribution i de fællesomkostninger, 

der udgør transmissionstariffen, fordi det allerede følger af varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1, at udækkede særomkostninger til distribution ikke vil kunne opkræves 

i de fællesomkostninger, der udgør transmissionstariffen. Der har således ifølge 

NetVarme ikke været tale om ændrede forudsætninger ved lovændringen i 2015. 

 

13. Sekretariatet skal hertil bemærke, at Energitilsynet i sagen vedrørende VEKS’ 

forslag til prisdifferentiering med prisgaranti for kunder der er konverteret fra na-

turgas til fjernvarme den 29. november 2010 (j.nr. 4/0920-8901-0559, bilag 3) har 

tilkendegivet, at: 

 

Anlægsomkostningerne til VEKS distribution som følge af konverteringsprojektet 

ville af VEKS kunne være pålagt samtlige kunder. VEKS har imidlertid som ud-

gangspunkt indregnet dem i prisdifferentieringen, således at VEKS distribution be-

taler disse omkostninger. […] På denne baggrund vurderer sekretariatet, at det ikke 

kan betragtes som urimeligt, at VEKS transmission påføres en risiko for at komme 

til at bidrage til betaling af anlægsaktiverne i VEKS distribution, hvis naturgasprisen 

falder. 

 

14. VEKS har således i 2010 fået at vide, at alle omkostninger til distribution kun-

ne betragtes som fællesomkostninger og indregnes i transmissionstariffen. 

 

15. Det blev også lagt til grund i sekretariatets vejledende udtalelse af 16. decem-

ber 2015, hvor VEKS fik at vide, at det efter tilkendegivelsen af 2010 var muligt at 

indregne omkostningerne til distribution i transmissionstariffen: 

 

Forudsætningen for Energitilsynets tilkendegivelse om, at prisdifferentieringen og 

prisgarantien kunne betragtes som objektive og ikke diskriminerende, er, at maksi-

malprisen inden for prisgarantien aldrig kan blive højere, end der er omkostnings-

dækning for. I så fald kan det med hensyn til prismodellen ifølge tilkendegivelsen 

ikke betragtes som urimeligt:     

- At samtlige kunder helt eller delvis bidrager til betaling af anlægsomkost-

ningerne i nye forsyningsområder, da tilslutningen af kunderne i de kon-

verterede områder må betragtes som en fordel for samtlige kunder. 

- At undlade at opkræve tilslutningsbidrag med den virkning, at samtlige 

kunder dækker omkostningerne hertil, idet antallet af bidragydere til deling 

af faste omkostninger øges ved tilslutning af nye kunder.   

 

16. Sekretariatet er dermed ikke enigt med NetVarme i, at VEKS ikke kunnet have 

fået en berettiget forventning herom. Ifølge den juridiske litteratur om berettigede 
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forventninger (retsgrundlagets pkt. 30, bilag 1) dækker begrebet berettigede for-

ventninger over et hensyn til den borger, der har indrettet sig i tillid til en forvalt-

ningsmyndigheds handlinger eller undladelser, og som gør eller medvirker til, at 

borgeren kan fastholde myndigheden på handlingen eller undladelsen. 

17. Sekretariatet finder, at VEKS ved tilkendegivelse af 2010 og senere bekræftel-

se heraf ved vejledende udtalelse af 2015, har kunnet indrettet sig i tillid til, at 

omkostningerne til distribution kunne betragtes som fællesomkostninger og ind-

regnes i transmissionstariffen.  

18. Sekretariatet lægger herved til grund, at tilkendegivelsen er bindende for Ener-

gitilsynet. Det opfylder de tre kriterier herfor efter den juridiske litteratur (rets-

grundlagets pkt. 31, bilag 1). For det første vedrører tilkendegivelsen et konkret 

sagsforhold. For det andet går tilkendegivelsen forud for den egentlige forvaltning 

forvaltningsakt, dvs. en afgørelse/påbud efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

For det tredje er tilkendegivelsen afgivet efter begæring fra VEKS. 

19. Det ligger i begrebet berettigede forventninger, at ikke enhver forventning skal

nyde beskyttelse. Forventningen skal være berettiget i kraft af den handling eller 

undladelse som forvaltningen har foretaget, eller det udsagn som forvaltningen har 

fremsat (retsgrundlagets pkt. 30, bilag 1). 

20. VEKS er, efter at have fået Energitilsynet tilkendegivelse om mulighederne for

den ønskede prismodel med prisgaranti efter reglerne, påbegyndt konverterings-

projekter i Køge og Tranegilde. VEKS har indgået aftaler med fjernvarmekunder-

ne i disse områder efter den model, som er blevet forelagt Energitilsynet i 2010. 

21. Når det skal afgøres om borgeren har en berettiget forventning, og om forvent-

ningen skal nyde beskyttelse, vil en række forskellige momenter skulle inddrages. 

Der vil bl.a. kunne lægges vægt på, hvilke tilkendegivelser borgeren har modtaget, 

om borgeren kan forudse, at andre ville kunne anfægte retstilstanden, og den peri-

ode i hvilken og den måde hvorpå, borgeren har indrettet sig i tillid til forventnin-

gen. Hvilke momenter, der skal inddrages, og hvilken vægt de skal tillægges, vil 

dog variere fra sag til sag (retsgrundlagets pkt. 30, bilag 1).  

22. Der peges på lignende momenter ved manglende partshøring og vurdering af,

hvorvidt adressaten af en begunstigende forvaltningsakt har haft en berettiget for-

ventning om forvaltningsaktens opretholdelse. Disse kriterier vil efter sekretaria-

tets opfattelse også kunne anvendes i andre tilfælde, hvor det skal vurderes, om en 

begunstigende forvaltningsakt bør opretholdes. Ifølge den juridiske litteratur (rets-

grundlagets pkt. 31, bilag 1) skal man bl.a. inddrage, om forvaltningsakten straks 

er blevet anfægtet, eller om der er forløbet længere tid mellem forvaltningsaktens 

udstedelse og dens anfægtelse, om adressaten for den begunstigende forvaltnings-

akt har været i ond tro, og om vedkommende allerede har disponeret i tillid til 

forvaltningsakten og eventuelt afholdt udgifter i den forbindelse. I disse tilfælde 

kan almindelige værdispildsbetragtninger også indgå. 

23. Sekretariatet finder, at en vurdering i denne konkrete sag må medføre, at

VEKS har fået berettigede forventninger. VEKS har i 2010 fået besked om, at 
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distributionsomkostninger kunne indregnes i transmissionstariffen, og sekretariatet 

finder, at VEKS var i god tro og ikke har kunnet forudse, at denne tilkendegivelse 

måske ikke kunne holde, i hvert fald ikke indtil NetVarmes indsigelse af februar 

2016. Der er således forløbet længere tid mellem tilkendegivelsens udstedelse og 

dens anfægtelse, som har resulteret i en genovervejelse. Vigtigst er, at VEKS har 

disponeret i tillid til tilkendegivelsen. VEKS har indgået prisaftaler og foretaget 

store investeringer i distributionsnet. Der er risiko for, at disse investeringer går til 

spilde, hvis VEKS ikke kan holde de aftaler, der er indgået, og må miste kunder på 

grund af det. 

24. Hvorvidt en afgørelse eller tilkendegivelse, der har givet en borger berettigede

forventninger, kan tilbagekaldes og ændres, beror på en afvejning mellem adressa-

tens berettigede forventninger og modstående hensyn, som i denne sag er de of-

fentlige interesser og forbrugerhensynet. Det er den klare hovedregel, at en afgø-

relse, som adressaten ønsker at fastholde – typisk en begunstigende forvaltnings-

akt – ikke uden videre kan tilbagekaldes (retsgrundlagets pkt. 32, bilag 1). Sekreta-

riatet finder, at VEKS ovennævnte økonomiske interesser i at få tilkendegivelsen 

af 2010 opretholdt er mere tungtvejende end offentlighedens eller Netvarmes inte-

resser i, at få tilkendegivelsen ændret. NetVarme har i høringssvaret gjort mest 

indsigelse mod den løbende indregning, som er tilladt efter vejledningen, hvor 

prismodellen 2010 tog udgangspunkt i en indregning af restafskrivninger efter 25 

år. Det betyder således alligevel, at transmissionskunderne vil betale restafskriv-

ningerne, før eller senere. Med hensyn til offentlighedens hensyn, må det vurderes, 

at der er interesse i, at tilkendegivelsen kan ændres således, at reglerne anvendes 

korrekt ift. den seneste fortolkning, som kom i 2015. Der er fra offentlighedens 

side derfor ikke interesse i at gribe ind overfor de ældre aftaler. Sekretariatet vur-

derer således, at VEKS’ interesse i at få opretholdt tilkendegivelsen i forhold til de 

eksisterende aftaler, dvs. de aftaler, der er indgået før udstedelse af denne nye 

tilkendegivelse i sagen, må tillægges størst vægt. VEKS har desuden anført, at det 

er i alle kunders interesse, at tilkendegivelsen også opretholdes i forhold til nye 

aftaler, der indgås i eksisterende områder. Der henvises til sekretariatets bemærk-

ninger hertil i afsnit 7.2. 

25. Sekretariatet finder derfor, at tilkendegivelsen ikke uden videre kan tilbagekal-

des og erstattes med en ny. Det gælder også, hvis det skulle antages, som NetVar-

me mener, at det allerede fremgik af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og der-

med var gældende ret på det tidspunkt, hvor tilkendegivelsen blev udstedt i 2010, 

at omkostningerne til distribution ikke kunne indregnes i transmissionstariffen. 

Eftersom VEKS udtrykkeligt har fået at vide, at distributionsomkostningerne kun-

ne indregnes fuldt ud i transmissionstariffen, og har handlet i tillid hertil, er der 

tungtvejende indrettelseshensyn, som anført ovenfor. 

26. Sekretariatet er desuden ikke enigt med NetVarme i, at det var gældende ret i

2010, at omkostningerne til distribution ikke kunne indregnes i transmissionstarif-

fen. På det tidspunkt forelå Energitilsynets tilkendegivelse af 2008 om problem-

stillinger vedrørende prisharmonisering og prisdifferentiering i relation til fusioner 

og opkøb (15. december 2008, j.nr. 4/0920-8901-0133, bilag 2). Af denne tilken-

degivelse fremgår det, at udgangspunktet i varmeforsyningsloven er, at varmepri-

sen for kundegrupper inden for samme forsyningsvirksomhed fastsættes på lige 
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vilkår, dvs. til prisharmoniserede priser, og at varmeforsyningsloven ikke fastlæg-

ger en generel pligt for virksomhederne til at differentiere priserne. Det var efter 

lovbemærkningerne ved prisdifferentiering tilstrækkeligt, at fordeling af omkost-

ninger mellem kundegrupperne blev baseret på rimelige økonomiske principper, 

der er objektive og ikke-diskriminerende. Det fremgår herudover af tilkendegivel-

sen af 2008, at en prisdifferentiering eller en prisharmonisering, der på baggrund 

af en konkret vurdering findes at være i overensstemmelse med varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 5, fortsat kan være urimelig, og dermed ikke tilladt efter varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4. I tilkendegivelsen af 2010 blev det dog fastslået, at 

den prismodel, som VEKS ønskede at anvende for distributionskunderne i Køge 

og Tranegilde, ikke kunne betragtes som urimelig. 

 

27. Sekretariatet finder det herved ikke relevant, at den regulatoriske efterregule-

ring af priser, omkostningsfordelinger m.m., som følge af Energitilsynets påbud 

efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, efter praksis sker som en fremadrettet 

regulering. Hvis VEKS skulle få et påbud om, at allerede indregnede omkostnin-

ger til distribution skal tilbageføres til transmissionskunderne, er det et indgreb i 

forhold til de dispositioner, som VEKS har foretaget i tillid til Energitilsynets til-

kendegivelse af 2010. At tilbageførslen skal ske fremadrettet i transmissionstarif-

fen for de(t) kommende år, ændrer ikke herpå.  

 

28. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at tilkendegivelsen af 2010 er bin-

dende for Energitilsynet, og har givet VEKS berettigede forventninger om, at om-

kostningerne til VEKS’ distributionsaktiviteter i Køge og Tranegilde kan indreg-

nes i transmissionstariffen. VEKS’ berettigede forventninger vurderes efter en 

konkret afvejning at veje tungere end de modstående interesser i at få tilkendegi-

velsen ændret. Sekretariatets tilkendegivelse af 2010 bør derfor opretholdes i for-

hold til de aftaler, som VEKS har indgået. Der henvises desuden til sekretariatets 

overvejelser angående nye aftaler i eksisterende områder i afsnit 7.2, pkt. 60-64. 

4.2. ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER 

 

4.2.1. NetVarmes bemærkninger 

 

29. NetVarme anfører herudover, at VEKS på flere punkter selv været ansvarlig, 

at forudsætningerne for Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010 ikke kunne 

overholdes. Væsentligst er, at VEKS i 2013 blev opmærksom på, at VEKS som § 

60-selskab ikke indenfor lånebekendtgørelsens rammer vil kunne håndtere løbende 

underskud i fjernvarmeprojekterne i Køge og Greve, hvilket netop var en grund-

læggende forudsætning for Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010: 

Væsentligst er, at VEKS i 2013 blev opmærksom på, at VEKS som § 60-selskab 

ikke indenfor lånebekendtgørelsens rammer vil kunne håndtere løbende underskud 

i fjernvarmeprojekterne i Køge og Greve, hvilket netop var en grundlæggende for-

udsætning for Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010. 

 

Som et andet eksempel kan nævnes, at VEKS først i forbindelse med den aktuelle 

sag har oplyst Energitilsynet om, at nytilsluttede kunder ikke betaler transmissions-
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tariffens faste afgift de første 5 år, hvilket Energitilsynet som anført i høringsudka-

stet eller lagde vægt på i 2010 (høringsudkastet pkt. 137). 

 

Energitilsynet undlader at forholde sig yderligere til dette med den begrundelse, at 

fritagelsen gælder alle nytilsluttede kunder, og at der således er tale om en form for 

prisdifferentiering på transmissionsleddet. Energitilsynets udtalelse af 29. novem-

ber 2010 vedrører imidlertid ikke en sådan prisdifferentiering, men derimod en pris-

differentiering på distributionsleddet. 

 

Endelig har VEKS til støtte for, at prisdifferentieringen er begrundet i fordele ved 

udvidelse af kundegrundlaget, anført, at driftsunderdækningen nok løbende indreg-

nes i varmeprisen for VEKS Transmission, men at der er tale om et lån, der regn-

skabsføres som et tilgodehavende i VEKS Transmission og et gældsbeløb i VEKS 

Distribution. 

 

Også denne forudsætning – der efter alt at dømme vel skal ses som VEKS’ eget 

forsøg på at kompensere for § 60-fællesskabets manglende hjemmel for at kunne 

håndtere driftsunderskuddet i henhold til lånebekendtgørelsen – har efterfølgende 

imidlertid vist at sig at være ulovlig, idet tilsynet udtrykkeligt anser dette for at være 

i strid med varmeforsyningslovens prisregulering, både for så vidt angår eksiste-

rende og fremtidige forhold. 

 

4.2.2. Sekretariatets bemærkninger 

 

30. Sekretariatet finder, at en tilkendegivelse ikke længere bindende, hvis 

1) de forudsætninger, der har været afgørende for dens indhold, har ændret 

sig, eller 

2) lovgivningen ændrer sig. 

Sekretariatet kan f.eks. henvise til, at tilsvarende gælder for skattemyndighedernes 

forhåndsbeskeder, jf. retsgrundlagets pkt. 31. 

 

Ad 1, Vurdering af, om der er sket en ændring af forudsætninger 

31. Sekretariatet finder i modsætning til NetVarme ikke, at de forudsætninger, der 

har været afgørende for tilkendegivelsen af 2010, har ændret sig. Sekretariatet 

finder, at den væsentligste forudsætning for tilkendegivelsen har været, at VEKS’ 

prismodel skulle være til fordel for samtlige kunder. Energitilsynet fandt, at den 

foreslåede prisdifferentiering og prisgaranti for de konverterede kunder ikke kunne 

betragtes som urimeligt i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, hvis den 

var til fordel for samtlige kunder og kundegrundlaget blev udvidet: 

 

 At det ikke kan betragtes som urimeligt i henhold til varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4: 

 At samtlige kunder helt eller delvis bidrager til betaling af anlægsomkost-

ningerne i nye forsyningsområder, da tilslutningen af kunderne i de kon-

verterede område må betragtes som en fordel for samtlige kunder. 

 At undlade at opkræve tilslutningsbidrag med den virkning, at samtlige 

kunder dækker omkostningerne hertil, idet antallet af bidragydere til deling 

af faste omkostninger øges ved tilslutning af nye kunder. 
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32. Sekretariatet har vurderet om forudsætningen om, at prismodellen er til fordel 

for samtlige kunder er overholdt. Sekretariatet har desuden fået oplysninger om 

kundetilslutningen. Sekretariatet finder, at der skal ses på fordelene på sigt, og at 

det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at forudsætningerne overholdes. 

Der henvises til tilsynsnotatets afsnit 6.7.2. 

 

33. NetVarme har anført, at tilkendegivelsen af 2010 ikke forholder sig til, at 

VEKS udover prisgarantien og fritagelse af tilslutningsbidrag også giver nytilslut-

tede kunder fritagelse fra betaling af transmissionstariffens faste afgifter. Det er 

korrekt. Sekretariatet har først kunnet forholde sig hertil ved denne sag i 2017. Det 

betyder, at VEKS ikke har kunnet fået en berettiget forventning herom, og at der 

ikke er noget til hinder for, at Energitilsynet giver et påbud om, at VEKS ændrer 

herpå og opkræver de faste afgifter fra nytilsluttede kunder. 

 

34. Sekretariatet finder dog ikke, at denne form for prisdifferentiering, som er en 

prisdifferentiering på transmissionsleddet, er i strid med lovgivningen eller urime-

lig, hvis tilslutning af de nye kunder på sigt giver fordele for alle. Der henvises til 

tilsynsnotatets afsnit 6.7.2. Der er således efter sekretariatets opfattelse ikke grund 

til at give et påbud om at ændre herpå. 

 

35. Spørgsmålet er, om dette senere tiltag om, at nytilsluttede kunder i en periode 

på 5 år ikke skal betale faste afgifter, kan betyde en ændring af forudsætningen for 

muligheden for at undlade at opkræve tilslutningsbidrag.  Antallet af bidragsydere 

til deling af de faste afgifter ændrer som følge af tiltaget ikke fra starten, men først 

efter 5 år. Sekretariatet finder det ikke en så væsentlig ændring af forudsætninger-

ne, at tilkendegivelsen dermed skulle miste sin bindende kraft i forhold til fritagel-

se af tilslutningsafgiften. Efter lovbemærkningerne skal der være tale om fordele 

på sigt. NetVarmes høringssvar har dog givet anledning til at tilføje overvejelser 

herom i afsnit 6.7.2. 

 

36. Ifølge NetVarme er det væsentligste, at VEKS som § 60-selskab ikke indenfor 

lånebekendtgørelsens rammer vil kunne håndtere løbende underskud i fjernvarme-

projekterne i Køge og Greve, hvilket netop var en grundlæggende forudsætning 

for Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010. Derfor vil VEKS indregne 

underdækningerne fra distribution løbende i transmissionstariffen som et ”lån”, 

hvorved skal forstås, at VEKS indregner det midlertidigt, hvorefter priserne på 

distribution hæves og underdækningen betales tilbage til transmission med ”ren-

te”. Sekretariatet har vurderet, at denne form for midlertidig indregning og senere 

tilbagebetaling ikke er forenelig med prisreguleringens bestemmelser, jf. tilsyns-

notatets afsnit 6.7.3. 

 

37. Sekretariatet finder dog ikke, at det har været en forudsætning for tilkendegi-

velsen af 2010, at VEKS skulle kunne håndtere underdækningerne fra distribution 

via et lån. Den prismodel, som VEKS i 2010 ønskede at bruge i distributionsom-

råderne, gik bl.a. ud på, at der først efter 25 år skulle ses på restafskrivningerne, og 

at disse kunne indregnes i transmissionstariffen, hvis det på tidspunkt blev vurde-

ret, at restafskrivningerne ikke vil kunne afskrives over distributionspriserne in-

denfor den maksimale periode på 30 år. Der henvises til tilkendegivelsens pkt. 30, 

33 og 38: 
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30. Den påtænkte pris for VEKS distribution foreslås sammensat på følgende måde: 

Bidrag 1: VEKS transmissions generelle tarif ved levering af varme (betales af 

samtlige distributionsselskaber, der får leveret varme fra VEKS) 

Bidrag 2: Pumpeudgifter, varmetab, administration og reparationer (alene omkost-

ninger der vedrører VEKS 

distribution i konverteret område). 

Bidrag 3: Afskrivning på og forrentning af anlægsinvesteringer (alene anlægsom-

kostninger i VEKS distribution). 

 

[…] 

 

33. De omkostninger der dækkes af Bidrag 1, 2 og 3 vil blive dækket prioriteret så-

ledes, at udgifterne til Bidrag 1 og 2 vil blive dækket først. Hvis der herefter, som 

følge af den stillede prisgaranti, se nedenfor, ikke er nok indtægter til at dække 

årets forventede Bidrag 3, vil der ske en regulering af afskrivningerne indenfor 

rammerne af afskrivningsbekendtgørelsen, der højst tillader en afskrivning over 30 

år. 

 

[…] 

 

38. Hvis det efter 25 år vurderes, at anlægsinvesteringerne i VEKS distribution ikke 

kan afskrives fuldt ud inden for afskrivningsbekendtgørelsens 30–årige afskriv-

ningsperiode, har VEKS besluttet, at både VEKS transmission og VEKS distribution 

skal deltage i betaling af restafskrivningerne. 

 

38. Det er korrekt, at den påtænkte prismodel i 2010 ikke indeholdt en løbende 

indregning af restafskrivningerne. Energitilsynet vurderede dog, at denne prismo-

del var i overensstemmelse med prisreguleringen og ikke urimelig, fordi ”Anlægs-

omkostningerne til VEKS distribution som følge af konverteringsprojektet ville af 

VEKS kunne være pålagt samtlige kunder.” Der henvises til dette høringsbilags 

pkt. 12, 14 og 28. En løbende indregning af restafskrivningerne er under denne 

forudsætning om, at anlægsomkostningerne under alle omstændigheder helt vil 

kunne indregnes i transmissionstariffen, mulig, selv om dette ikke var en del af 

den påtænkte model i 2010. 

 

39. Sekretariatet finder på denne baggrund ikke, at der er sket en ændring af forud-

sætningerne, som kan begrunde en ændring af tilkendegivelsen af 2010. 

 

Ad 2. Vurdering af, om der er sket en ændring af lovgivning 

40. Sekretariatet har i sine overvejelser om sagen i 2017 lagt til grund, at der er 

sket en lovændring, som må medføre, at tilkendegivelsen af 2010 ikke kan være 

bindende for eventuelle fremtidige prisaftaler. 

 

41. Lovgiver har ved ændring af bestemmelsen om prisdifferentiering i 2015 stillet 

krav om, at en prisdifferentiering skal være omkostningsbestemt. Det betyder, at 

omkostningsfordelingen mellem de forskellige kundegrupper eller områder i vi-

dest muligt omfang skal være kostægte. Det skal med andre ord vurderes, hvad 

hver kundegruppens nødvendige omkostninger er. Det er således ikke, som det var 
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i 2010, da Energitilsynet afgav tilkendegivelse om VEKS’ prismodel, tilstrække-

ligt, at fordeling af omkostninger mellem kundegrupperne baseres på rimelige 

økonomiske principper, der er objektive og ikke-diskriminerende. Kravet om, at 

prisdifferentieringen skal være omkostningsbestemt medfører, at hver kundegrup-

pe alene skal betale ”deres” del af omkostninger. Omkostninger udover de ”egne” 

omkostninger vil herefter ikke være nødvendige omkostninger for denne kunde-

gruppe. 

 

42. Sekretariatet har på basis heraf genovervejet Energitilsynets vurdering om, at 

reglerne skulle tillade, at alle distributionsomkostninger kunne blive pålagt samtli-

ge kunder, hvorfor den af VEKS ønskede prisdifferentiering med mulighed for 

alene en delvis indregning af distributionsomkostninger ikke blev betragtet som 

urimelig. 

 

43. Sekretariatet har på denne baggrund vurderet, at omkostninger til distribution 

må betragtes som særomkostninger til distributionskunderne. Disse omkostninger 

kan derfor ikke betragtes som fællesomkostninger for alle kunder og indregnes i 

transmissionstariffen. Der henvises til tilsynsnotatets afsnit 6.7.1.1. Desuden fin-

der sekretariatet, at en prisharmonisering mellem transmissions- og distributions-

kunder, dvs. en vertikal harmonisering af priser, i den konkrete sag medfører en 

risiko for en urimelig skævvridning og krydssubsidiering mellem de distributions-

kunder, der får leveret deres varme direkte fra VEKS, og dem, der får leveret var-

me indirekte. Sekretariatet vurderer derfor, at VEKS ikke vil kunne foretage en 

vertikal prisharmonisering, jf. tilsynsnotatets afsnit 6.7.1.2. 

 

44. Eftersom denne vurdering udspringer af en ændring af lovgivningen i 2015, 

som først i 2017 fremføres af sekretariatet i et høringsudkast, finder sekretariatet, 

at tilkendegivelsen af 2010 ikke kan være bindende for VEKS’ fremtidige prisafta-

ler med undtagelse fra nye prisaftaler i eksisterende områder, jf. dette høringsno-

tats afsnit 5.3.2 og 7.2. VEKS skal således, såfremt selskabet fortsat vil indgå pris-

aftaler med prisgaranti i nye distributionsområder, gøre det ved horisontal prisdif-

ferentiering, dvs. en prisdifferentiering på enten transmissionsleddet eller distribu-

tionsleddet, hvorved rabatten er midlertidig og over perioden i alt ikke må oversti-

ge de fordele, som udvidelse af kundegrundlaget på sigt medfører for samtlige 

kunder. Der vil også være tale om en prisdifferentiering på transmissionsleddet, 

hvis prisdifferentieringen foretages mellem distributionskunder og transmissions-

kunder, men på den del af tariffen, der er fælles for begge kundegrupper (transmis-

sionstariffen). Der henvises til tilsynsnotatets afsnit 6.7.4. 

4.3. KONKLUSION 

 

45. NetVarmes høringssvar har givet anledning til at udvide tilsynsnotatets afsnit 

6.7.5. om de indrettelseshensyn, som sekretariatet har lagt til grund ved overvejel-

serne om, hvorvidt tilkendegivelsen af 2010 bør opretholdes. 
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5. VEKS’ HØRINGSSVAR 

5.1. INDLEDNING 

 

46. VEKS har afgivet høringssvar den 31. marts 2017. VEKS bemærkede, at se-

kretariatets høringsudkast i store træk var overensstemmende med VEKS’ for-

ventninger, og dermed ikke umiddelbart har givet VEKS anledning til at frem-

komme med indsigelser. 

 

VEKS høringssvar indeholder dog en anmodning om, at sekretariatet kan bekræf-

te, at VEKS har forstået tilkendegivelsen korrekt, efterfulgt af en række spørgs-

mål. Det fremgår desuden af høringssvaret, at VEKS ikke vil have anledning til at 

fremkomme med yderligere bemærkninger, såfremt sekretariatet kan bekræfte 

VEKS’ forståelse af høringsudkastet. Under alle omstændigheder ønskede VEKS 

dog, at der skulle afholdes et møde mellem VEKS og sekretariatet til drøftelse af 

sekretariatets udkast, herunder mulighederne og begrænsningerne heri. 

 

47. Mødet blev afholdt den 3. april 2017. VEKS anførte, at VEKS gerne vil finde 

en model, som kan tiltrække nye distributionskunder, men også tilgodese de eksi-

sterende transmissionskunder. Det er vigtigt, at VEKS kan opnå et tilstrækkeligt 

kundegrundlag i de eksisterende distributionsområder. Hvis ikke prismodellen 

understøtter det, vil alle kunder tabe herved. VEKS har forståelse for, at prismo-

dellen skal ændres fremadrettet, men vil helst undgå prisforskelle mellem kunder-

ne indenfor samme distributionsområde. På mødet er VEKS’ overvejelser om en 

ny prismodel drøftet, herunder prisgarantiens periode, samt af VEKS påpegede 

uklarheder i udkastet, der muligvis kunne præciseres. Sekretariatet har indgået 

disse drøftelser med forbehold for Energitilsynets endelige stillingstagen til sagen, 

hvorfor sekretariatets udtalelser ikke kunne være bindende.  

 

48. VEKS spørgsmål gengives nedenunder opdelt efter emne og efterfulgt af se-

kretariatets bemærkninger. 

5.2. MIDLERTIDIG INDREGNING AF UDÆKKEDE DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 

 

5.2.1. VEKS’ bemærkninger 

 

49. For det første har VEKS stillet spørgsmål om tilkendegivelsens forståelse an-

gående mulighederne for midlertidig indregning af udækkede distributionsom-

kostninger i transmissionstariffen: 
  
1. VEKS skal se bort de mellemregningskonti, der er etableret mellem VEKS 
Transmission og VEKS Distribution. Dette indebærer i praksis, at VEKS’ ek-
sisterende distributionskunder ikke på et senere tidspunkt skal ”tilbagebetale” di-
stributionsomkostninger, der er indregnet i puljeprisen for VEKS Transmis-sion. 
Med andre ord vil der ikke senere blive foretaget udligning af den pris-
differentiering, som finder sted, så længe prisgarantierne er gældende. Kon-
sekvenserne heraf er afbilledet i bilag G.  
 
2. VEKS finder, at ordningen med ”lån”, som i realiteten er en mellemregnings-
konto mellem VEKS Transmission og VEKS Distribution, er den ordning, der sik-
rer den mest lige behandling af VEKS’ kunder. Sekretariatet opfordres til at over-
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veje, om det er muligt inden for lovens rammer at opretholde denne ordning, som 
også har været forudsat ved VEKS’ drøftelser med Energitilsynet i 2010 og 2015.  

 

5.2.2. Sekretariatets bemærkninger 

 

50. VEKS’ ønsker, at rabatten senere kan tilbagebetales til transmissionskunderne. 

Sekretariatet har i høringsudkastet vurderet, at der ikke er mulighed for at gøre det 

via et lån fra transmissionskunderne til distributionskunderne. 

 

51. Prisdifferentiering med rabat er kort sagt en skævfordeling af fordelen fra nye 

tilslutninger, hvor de nye kunder, hvis tilslutning medfører, at fordelen opstår, i en 

begrænset periode får en større del heraf end de eksisterende kunder. Når introduk-

tionsperioden med rabat udløber, skal fordelen komme alle kunder fuldt ud til 

gode, og er der således ikke længere en skævfordeling. 

 

52. Hvis rabatten herefter skal tilbagebetales, betyder det, at de nye kunder i en 

periode efter introduktionsperiodens udløb skal betale en pris, der er højere end 

den omkostningsbestemte pris. Den del af indtægterne, der overstiger de nye kun-

ders omkostninger, skal så indgå som indtægt i de eksisterende kunders regnskab 

indtil den tidligere skævfordeling er udlignet. Det er varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, til hinder for. Det er ikke muligt at opkræve en pris fra de nye kunder, der er 

højere end deres omkostningsbestemte pris. 

 

53. Transmissionskundernes betaling af restafskrivninger af distributionsnet, så-

fremt muligheden herfor opretholdes (se afsnit 5.3.2) kan på denne baggrund som 

udgangspunkt kun gøres permanent som en delvis prisharmonisering, hvilket blev 

tilladt ved tilkendegivelsen af 2010. VEKS har anført, at denne del af tilkendegi-

velsen medfører, at transmissionskunderne bidrag til distribution vil blive højere 

end hvis der kunne ske en tilbagebetaling. 

 

54. Sekretariatet har lagt vægt på, at der er indrettelseshensyn, som medfører, at 

det for de eksisterende aftaler og efter nærmere overvejelse også for nye aftaler i 

eksisterende områder (se afsnit 5.3.2), bør tillades, at der sker en delvis prishar-

monisering af distributionsomkostninger. Fremover kan der ikke ske prisharmoni-

sering over forskellige led i værdikæden. Derfor bør opretholdelse af muligheden 

for delvis prisharmonisering ske med mest mulig hensyn til transmissionskunder-

ne. Sekretariatet vurderer, at det vil være til transmissionskundernes fordel, hvis 

distributionskunderne i sidste ende selv kunne betale de fulde afskrivninger af 

distributionsnettet. På mødet blev det bl.a. nævnt, at VEKS som en mulig alterna-

tiv løsning for nye aftaler, både i eksisterende og nye områder, kan undersøge, om 

udækkede restafskrivninger i aftalens periode kan finansieres via lån i et alminde-

ligt pengeinstitut med en afdragsfri periode, der svarer til aftalens periode. 

 

55. Sekretariatet kan ikke udelukke, at der kan være muligheder for løsninger in-

denfor lovens rammer, som medfører, at distributionskunderne i sidste ende selv 

betaler for distributionsnettet, men det kan først vurderes på det tidspunkt, hvor det 

bliver aktuelt. Sekretariatet fastholder i, at det er udelukket, at distributionskunder 

betaler rente, hvis der ikke er tale om finansieringsomkostninger, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1. 
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5.3. NY PRISMODEL FOR FREMTIDIGE LEVERINGSAFTALER 

 

5.3.1. VEKS’ bemærkninger 

 

56. For det andet har VEKS stillet spørgsmål om en prismodel for samtlige frem-

tidige leveringsaftaler med slutkunder: 

 
3. VEKS har forstået, at en prismodel for samtlige fremtidige leveringsaftaler med 
slutkunder vil kunne etableres efter følgende model:  
  

a. Ved alle fremtidige leveringsaftaler med slutkunder hvor der konverteres fra 
naturgas til fjernvarme, kan slutkunderne tilbydes en prismodel, som indebæ-
rer, at slutkundernes fjernvarmepris svarer til 90 % af prisen ved naturgasfor-
syning.  

 
b. Prismodellen for nye leveringsaftaler har en maksimal løbetid på 20 år. Hvis 

nedennævnte afkortning af prismodellen ikke anvendes, vil modellen således 
automatisk udløbe efter senest 20 år.  

 
c. Prismodellen indeholder en garanti for prisen i en kortere, endnu ikke fastlagt 

årrække, eksempelvis 5-10 år. Garantiperioden fastsættes således, at det in-
den for garantiperioden, vil være umuligt at ”opbruge” den fulde fordel for 
VEKS Transmission som følge af distributions-kundernes tilslutning.  

 
d. Efter garantiens udløb (5-10 år) aktiveres en klausul i de almindelige leve-

ringsbetingelser for slutkunder, som muliggør at prismodellen kan standses, 
hvis det er nødvendigt for at distributionskundernes tilslutning til stadighed er 
en fordel for samtlige kunder, eller i øvrigt for at leve op til Energitilsynets 
krav.  

 

57. Herved har VEKS spurgt til en mulig sondring mellem nye tilslutninger inden-

for eksisterende områder, som er omfattet af allerede godkendte projektforslag, og 

helt nye områder:  

 
4. Ved fremtidig tilslutning af nye slutkunder inden for områder, der er omfattet af 
et allerede godkendt projektforslag, udmøntes den i pkt. 3 nævnte prismodel in-
ternt i VEKS på følgende måde:  
 

 
a. Udækkede distributionsomkostninger er indregningsberettigede i transmissi-

onstariffen indtil aftalernes udløb, og op til den fordel, som distributionskun-
dernes tilslutning over en 30-årige periode medfører for VEKS Transmission. 
Med andre ord dækkes driftsunderskud i VEKS Distribution af VEKS Trans-
mission, og indregnes transmissi-onskundernes priser som en omkostning, jf. 
bilag H.  

 
5. Ved fremtidig tilslutning af nye slutkunder inden for områder, der i dag internt i 
VEKS ikke er omfattet af et godkendt projektforslag, udmøntes den i pkt. 3 nævn-
te prismodel på følgende måde:  
 
a. VEKS Transmission giver en rabat på transmissionstariffen til VEKS Distribu-

tion, og VEKS Distribution giver slutkunderne den ovenfor skitserede prismo-
del svarende til 90 % af omkostningen ved naturgasforsyning.  
 

b. Rabatten på transmissionstariffen vil være variabel, således at den altid vil 
svare til forskellen mellem den pris, slutkunderne betaler for varmen og den 
omkostningsbestemte pris. 
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c. Rabatten mellem VEKS Transmission og VEKS Distribution kan gives på bå-
de den faste og den variable del af transmissionstariffen, dog således at ra-
batten ikke overstiger den samlede fordel, som VEKS Distribution udgør for 
VEKS Transmission over projekternes 30-årige periode.  
 

d. Den i pkt. c nævnte fordel, vil løbende blive monitoreret, således at det sik-
res, at den rabat, der gives til distributionskunderne samlet set ikke kommer 
til at overstige transmissionskundernes fordel over en 30-årig periode. Ved-
hæftede bilag I illustrerer ved et eksempel behovet for at kunne give rabat på 
både den faste og den variable transmissionstarif.  

 
6. Med ovennævnte sondring sikres det, at der tages hensyn til allerede foretagne 
investeringer for tilslutning af kommende kunder inden for et projektforslags for-
syningsområde. Derudover ville det være uhensigtsmæssigt at gennemføre for-
skellige indregningsordninger inden for samme projektforslag. Endelig skriver se-
kretariatet på høringsudkastets side 1, at de af sekretariatet beskrevne ”fremad-
rettede” retningslinjer for prismodellen gælder i ”nye tilsluttede områder”.  
 
7. Hvis sekretariatet ikke kan godkende den i pkt. 4-6 nævnte sondring, bedes 
sekretariatet bekræfte, at den i pkt. 5 nævnte rabatordning ligeledes kan anven-
des for såvel allerede tilsluttede kunder og fremtidige kunder inden for samme 
godkendte projektforslag.  

 

5.3.2. Sekretariatets bemærkninger 

 

58. Sekretariatet bemærker indledningsvis, at sekretariatet har forståelse for, at 

virksomheder anvender prisgarantier til at tiltrække nye kunder. Samtidig hermed 

må der advares mod anvendelse af prisaftaler, som indebærer en risiko for, at ind-

tægterne ikke kan dække udgifterne. Langvarige prisgarantier kan bringe virksom-

heder i økonomiske problemer og resultere i et tab for virksomhedens ejere. 

 

59. Sekretariatet skal desuden gøre opmærksom på, at overvejelser angående en 

mulig ny prismodel alene kan indgå i denne sag på et overordnet niveau. Sekreta-

riatet og Energitilsynet foretager som altovervejende hovedregel ikke forhånds-

godkendelse af aftaler. 

 

60. Sekretariatet finder, at der er berettigede forventninger angående de eksiste-

rende aftaler, der nyder beskyttelse efter gældende praksis fra ombudsmanden og 

opfattelser i den juridiske litteratur. Tilkendegivelsen af 2010 bør således i forhold 

til disse aftaler fortsat være gældende således, at udækkede distributionsomkost-

ninger (restafskrivninger) som følge af eksisterende aftaler vil kunne indregnes i 

transmissionstariffen som en prisdifferentiering med rabat i en periode på maksi-

malt 20 år fra aftalens indgåelse, og op til den fordel, som distributionskunders 

tilslutning på sigt vil medføre for samtlige kunder. 

 

61. I anledning af VEKS’ høringssvar og det på mødet anførte, er det overvejet, 

om der kan være en risiko for, at VEKS ikke kan opnå et tilstrækkeligt kunde-

grundlag i de eksisterende distributionsområder indenfor de lovmæssige rammer, 

som efter sekretariatets opfattelse er gældende siden 2015. Sekretariatet har ind-

draget værdispildsbetragtninger i forhold til de investeringer, som VEKS har fore-

taget med udgangspunkt i tilkendegivelsen af 2010. Sekretariatet vurderer, bl.a. 

også baseret på VEKS’ supplerende høringssvar i afsnit 7.1, at VEKS’ forventnin-

ger angående de forudsætninger for udbygning af hele området bør nyde beskyttel-
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se for at sikre, at investeringerne ikke går til spilde. Tilkendegivelsen af 2010 bør 

således også delvist opretholdes for nye aftaler i de eksisterende områder, Køge og 

Tranegilde, hvor der er foretaget væsentlige investeringer i kollektive varmeforsy-

ningsanlæg. 

62. I forhold til nye aftaler i eksisterende områder finder sekretariatet, at prisdiffe-

rentieringens periode bør nedsættes fra 20 til 10 år. Begge parter i sagen er enige 

om, at de økonomiske projektforventninger ikke har kunnet holde. Naturgasprisen 

er faldet meget. Jo lavere naturgasprisen, jo større beløb i restafskrivninger, der 

kan indregnes i transmissionstariffen, dog maksimalt op til fordelen fra de nye 

tilslutninger. Hvis VEKS i forhold til nye aftaler i eksisterende områder får mulig-

hed for at foretage en prisdifferentiering med rabat efter tilkendegivelsen af 2010, 

hvor eventuelle restafskrivninger vil kunne indregnes i transmissionskundernes 

tariffer i en periode på 20 år, vil det øge risikoen for, at forudsætningen herfor, at 

rabatten ikke overstiger fordelen for samtlige kunder, ikke holder. Det er i VEKS’ 

– og alle VEKS’ kunders – interesse, at denne forudsætning ikke brister. På den

anden side kan det stadig være relevant med en prisgaranti for at tiltrække de po-

tentielle kunder, eftersom VEKS estimerer, at ca. 95 % af disse kunder i dag for-

synes med naturgas. Efter sekretariatets vurdering kan både de af VEKS og de af 

NetVarmes anførte hensyn tilgodeses med en periode på 10 år for prisdifferentie-

ring i forhold til nye kunder i eksisterende områder. 

63. Sekretariatet har herved lagt vægt på, at det vil være i alle forbrugeres interes-

se, såvel distributionskundernes som transmissionskundernes, hvis der opnås en 

optimal tilslutning i VEKS’ eksisterende distributionsområder, hvor der er foreta-

get væsentlige anlægsinvesteringer i distributionsnet. Så vil der være flere til at 

betale afskrivning af distributionsnettet. Hvis store forskelle i prisvilkår mellem de 

eksisterende og nye distributionskunder i disse områder medfører, at det ikke er 

muligt at tiltrække nye kunder, vil det påføre transmissionskunderne større om-

kostninger, eftersom de betaler de udækkede restafskrivninger. Derfor bør der 

tages hensyn til, at der kan ske en optimal tilslutning i områderne. Det har ført til 

ændringer i selve tilkendegivelsen (afsnit 2) og afsnit 6.7.5 (høringsudkastets 

4.7.5). Sekretariatet skal dog hertil bemærke, at distributionsnet kan afskrives over 

varmepriserne over en periode på maksimalt 30 år i alt regnet fra anlæggets idrift-

sættelse. Herefter vil afskrivningerne ikke længere være indregningsberettigede, 

hverken i distributions- eller transmissionskundernes priser. 

64. I nye områder kan VEKS efter den gældende lovgivning give en prisgaranti

via en prisdifferentiering med rabat på transmissionstariffen, både på den variable 

og faste del, under de gældende betingelser om, at rabatten ikke overstiger forde-

len for samtlige kunder og at den er tidsmæssigt begrænset. Efter lovbemærknin-

ger (retsgrundlagets pkt. 23, bilag 1) vil eventuelle fordelagtige vilkår til at til-

trække nye kunder kunne komme til at gælde i en begrænset periode, hvorefter de 

(eventuelt gradvis) ophæves. Efter sekretariatets vurdering må en sådan introduk-

tionsrabat maksimalt vare 5 år. Sekretariatet finder, at de øgede tilslutninger bør 

komme alle kunder fuldt ud til gavn indenfor en overskuelig periode. 
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5.4. OPGØRELSE AF FORDELEN 

5.4.1. VEKS’ bemærkninger 

65. For det fjerde har VEKS spurgt til opgørelse af fordelen og fritagelse for til-

slutningsafgift: 

8. VEKS forstår sekretariatets høringsudkast således, at fordelen for VEKS
Transmission ved tilslutning af nye distributionskunder må opgøres på projektni-
veau, således at rabatter, der gives til kunder omfattet af et projektforslag maksi-
malt kan svare til den fordel, det samlede projektforslag har for transmissions-
kunderne over projektets løbetid. 

9. VEKS forudsætter ud fra høringsudkastet, at der fremadrettet også vil kunne
gives rabat på tilslutningsbidrag, blot rabatten gives over transmissionstariffen. 

5.4.2. Sekretariatets bemærkninger 

66. Sekretariatet finder, at fordelen skal opgøres over en kortere periode end pro-

jektets løbetid. Det gav mening i forhold til den prismodel, som Energitilsynet 

afgav tilkendegivelse om i 2010, hvor det var forudsat, at restafskrivningerne først 

skulle indregnes efter 25 år. I forhold de eksisterende og nye aftaler, som denne 

tilkendegivelsen (delvis) opretholdes for, vil fordelen fortsat kunne opgøres over 

en periode på 30 år. I en fremtidig model bør den periode, inden for hvilken forde-

len kan opgøres, være væsentlig kortere. 

67. VEKS har på mødet oplyst, at høringssvarets pkt. 9 ikke længere er aktuelt,

hvorfor der ikke tages stilling hertil. 

5.5. PRÆCISERINGER 

5.5.1. VEKS’ bemærkninger 

68. Herudover indeholder VEKS’ høringssvar et par præciseringer, hvor VEKS’

tidligere indlæg ikke er refereret helt retvisende 

 Sekretariatet skriver på side 10, at VEKS betragter det som ”usandsyn-
ligt”, at en prisudvikling medfører, at tilslutningen ikke er en fordel. VEKS
anvendte imidlertid formuleringen ”en til vished grænsende sandsynlig-
hed”.

 Sekretariatet skriver på side 17 og 35, at VEKS skulle have anført, at et
lån fra VEKS Transmission til VEKS Distribution tager mest hensyn til
VEKS Distribution. Det er ikke korrekt, eftersom det tager mest hensyn
til VEKS Transmission. Det synes dog også at fremgå af konteksten i
høringsudkastet, at det er VEKS Transmission sekretariatet mener.

5.5.2. Sekretariatets bemærkninger 

69. Sekretariatet tager VEKS’ præciseringer til efterretning.
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6. NETVARMES KONTRAHØRINGSSVAR 

6.1. NETVARMES BEMÆRKNINGER 

 

70. NetVarme har den 11. april 2017 afgivet et kontrahøringssvar dateret den 10. 

april 2017. 

 

71. NetVarme anfører, at VEKS’ høringssvar bekræfter, at forudsætningerne for 

tilkendegivelsen af 2010 ikke er opfyldt, hvorfor der ikke er indrettelseshensyn: 

 
Det står efter NetVarmes opfattelse herefter klart, at en afgørende retlig for-
udsætning for Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010 – nemlig 
VEKS’ egen mulighede for at kunne håndtere driftsunderskuddet i henhold til 
lånebekendtgørelsen – er bristet, at denne bristede forudsætning endda af 
VEKS selv anses for at have haft væsentlig betydning for prisdifferentierin-
gens rimelighed, og at forudsætningen er bristet som følge af VEKS’ egen 
fejlagtige retsopfattelse vedrørende selskabets dispositionsmuligheder i hen-
hold til lånebekendtgørelsen. 

 

72. NetVarme bestrider desuden, at der kan sondres mellem nytilslutninger i alle-

rede projektgodkendte og fremtidige forsyningsområder: 

 
I det omfang Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010 fortsat fin-
des at være gældende for VEKS’ eksisterende aftaler – hvilket altså bestri-
des – fastholder NetVarme således, at der ikke er noget grundlag for herud-
over også at lade tilkendegivelsen finde anvendelse på nytilslutninger i alle-
rede projektgodkendte områder. 
 

73. NetVarme finder endeligt, at Energitilsynet ikke har grundlag for at udtalelse 

sig om den af VEKS foreslåede nye udmøntning af prismodellen: 

 
NetVarme skal derfor henstille, at Energitilsynet under alle omstændigheder 
ikke forholder sig til en eventuel ny udmøntning af prismodellen på det fore-
liggende grundlag. 

6.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

74. Sekretariatet finder, at der er opstået berettigede forventninger, da VEKS ved 

tilkendegivelsen i 2010 fik at vide, at det var muligt at indregne omkostningerne til 

distribution i transmissionstariffen. Efter sekretariatets opfattelse var det ikke en 

afgørende forudsætning for tilkendegivelsen, at VEKS kunne låne til at dække 

eventuelle restafskrivninger. Det blev netop lagt til grund, at alle omkostninger til 

distribution kunne betragtes som fællesomkostninger og indregnes i transmissions-

tariffen. Der henvises til sekretariatets bemærkninger i afsnit 4.1.2, pkt. 13-15. 

 

75. Sekretariatet finder desuden, at værdispildbetragtninger må føre til, at forvent-

ninger angående udbygning af de eksisterende områder, hvor der er foretaget væ-

sentlige anlægsinvesteringer, må nyde en vis beskyttelse. Der henvises til pkt. 60-

64. 
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76. Sekretariatet er enigt med NetVarme i, at der ved denne sag ikke kan tages 

stilling til en eventuel ny prismodel, og bemærker, at Energitilsynet som altover-

vejende hovedregel ikke afgiver forhåndsgodkendelser. Der henvises til pkt. 59. 

7. VEKS’ SUPPLERENDE HØRINGSSVAR 

7.1. VEKS’ BEMÆRKNINGER 

 
77. VEKS har den 27. april afgivet et supplerende høringssvar. VEKS har anført, 

at VEKS ikke kan se noget grundlag for en opdeling af vilkårene for prisgarantier 

og indregning af omkostninger ved prisgarantier inden for samme allerede eksiste-

rende og iværksatte projektforslag: 

 
Det er ikke muligt klart at vurdere, hvilken effekt en forkortning af prisgaranti-
er til 5-10 år indenfor eksisterende projektforslag, som Energitilsynet lagde 
op til på mødet den 3. april 2017, vil indebære for tilslutningsgraden i de ek-
sisterende projektforslag. Men en forkortelse indebærer alt andet lige en risi-
ko for lavere tilslutning til fjernvarme og dermed en risiko for forringelse af 
projektøkonomien. 
 
Når man først har iværksat et projekt, som bygger på nogle bestemte øko-
nomiforudsætninger, er det ikke givet, at man kan ændre i disse forudsæt-
ninger. Der er afholdt en række investeringer, og det er vigtigt for projektøko-
nomien, at VEKS har mulighed for at tiltrække den mængde kunder, der skal 
til for at investeringerne kan tilbagebetales. 
 
Derfor bør VEKS fortsat have mulighed for at agere inden for de rammer, der 
er givet af Energitilsynet i 2010 og 2015 i relation til allerede godkendte pro-
jektforslag – både i relation til prisgarantiernes længder og mulighederne for 
håndtering af driftsunderskud. 

7.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 
 

78. Sekretariatet finder, at der kan være en risiko for, at VEKS ikke kan opnå et 

tilstrækkeligt kundegrundlag i de eksisterende distributionsområder indenfor de 

lovmæssige rammer, som efter sekretariatets opfattelse er gældende siden 2015. 

Sekretariatet har således inddraget værdispildsbetragtninger i forhold til de inve-

steringer, som VEKS har foretaget med udgangspunkt i tilkendegivelsen af 2010. 

 

79. I forhold til de eksisterende distributionsområder, hvor der er foretaget væsent-

lige anlægsinvesteringer, må der lægges vægt på, at et indgreb overfor nye aftaler 

kan medføre, at områdets kundegrundlag ikke eller i meget mindre grad kan udvi-

des end ellers ville være tilfældet. Flere kunder vil kunne bære en større del af 

afskrivninger. Jo flere distributionskunder, der er, jo mindre risiko vil der være for, 

at transmissionskunderne skal betale restafskrivninger af distributionsnettet. Der-

for vurderer sekretariatet, at tilkendegivelsen af 2010 også delvist bør opretholdes 

for nye aftaler i eksisterende områder, fordi det vil være i alle kunders interesse, at 

der kan tilsluttes flere distributionskunder. Der henvises til afsnit 60-64. 

 

80. Det har ført til ændring af indstillingen i tilsynsnotatets afsnit 2. Desuden er 

overvejelser herom indsat i tilsynsnotatets afsnit 6.7.5. 
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81. Sekretariatet skal i øvrigt for god ordens skyld bemærke, at Energitilsynets

ikke har kompetence til at træffe afgørelse om en prisaftales løbetid. Det er et ci-

vilretligt forhold, som Energitilsynet ikke har kompetence til, jf. elforsyningslo-

vens § 78, stk. 1, 2. pkt. En varmeforsyningsvirksomhed kan således selv bestem-

me aftalens løbetid. Såfremt der aftales en pris, der er lavere end den omkost-

ningsbestemte pris, vil det kunne betragtes som en prisdifferentiering med rabat, 

hvis betingelserne herfor er opfyldt, og i så fald alene i den begrænsede periode, 

hvor en sådan prisdifferentiering efter reglerne kan foretages. En varmeforsy-

ningsvirksomhed kan godt aftale en periode for prisgarantien, der overstiger den 

periode, som en prisdifferentiering kan foretages. I så fald må efter prisdifferentie-

ringsperiodens udløb de almindelige regler følges, der gælder for prisaftaler og 

underdækninger opstået som følge heraf, og som beskrives i tilsynsnotatets pkt. 

135 og 136.  
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Notat 

1. Indledning og sammenfatning

NetVarme har bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø foretage en juridisk vurdering af det
høringsudkast til tilkendegivelse om prisdifferentiering med prisgaranti hos VEKS, som
Sekretariatet for Energitilsynet (herefter Energitilsynet) har fremsendt den 3. marts
2017. 

Det ønskes navnlig vurderet, om Energitilsynet som anført i høringsudkastet kan und-
lade at tillægge sin vurdering af prisdifferentieringen efter varmeforsyningslovens § 20, 
stk. 5, virkning for VEKS’ eksisterende aftaler på grund af indrettelseshensyn. 

Energitilsynet har tidligere i en udtalelse af 29. november 2010 vurderet, at det ikke 
kunne anses for urimeligt, at VEKS transmission deltog i en eventuel restafskrivning i 
perioden, indtil anlægssummen var fuldt afskrevet, eller afskrivningsperioden på 30 år 
var udløbet. Begrundelsen var, at VEKS distribution gennem hele afskrivningsperioden 
ville have deltaget i betalingen af VEKS´ generelle tarif, hvilket ville have været en fordel 
for VEKS transmission. Tilsynet lagde herudover vægt på, at VEKS distribution også 
ville bidrage til en eventuel restafskrivning på lige fod med VEKS transmission, og en-
delig var der tale om en risiko for en eventuel restafskrivning (vores fremhævelse). 

Vi har ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om de faktiske forudsætninger for ud-
talelsen i form af en økonomisk fordel for VEKS transmission (fortsat) må anses for 
opfyldt, og Energitilsynet ses heller ikke at have forholdt sig til dette spørgsmål selv. 

Sagsansvarlig 
Pernille Aagaard Truelsen 
Indehaver, advokat (L), ph.d. 

Sagsbehandler 
Pernille Aagaard Truelsen 
Indehaver, advokat (L), ph.d. 

Åboulevarden 49, 4. sal 
8000 Aarhus C 

Telefon: 86 18 00 60 
Direkte: 25 29 08 40 

J.nr. 12663 

paa@energiogmiljo.dk 
www.energiogmiljo.dk 

CVR-nr.: 27078672 

15. marts 2017

Vedr. Energitilsynets udkast til afgørelse om prisdifferentiering hos VEKS 

Side 65 af 88

BILAG 10



2 / 10 

For så vidt angår de juridiske forudsætninger for udtalelsen, konkluderer Energitilsynet 
i høringsudkastet, at VEKS efter en lovændring i 2015 ikke længere kan indregnede de 
udækkede særomkostninger til distribution i de fællesomkostninger, der udgør trans-
missionstariffen, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 5. 

Selvom de udækkede særomkostninger til distribution således ikke længere kan ind-
regnes i transmissionstariffen efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 5, vil Energi-
tilsynet fortsat tillade VEKS at indregne disse omkostninger i forhold til eksisterende 
aftaler. 

Energitilsynet begrunder dette med, at VEKS har haft en berettiget forventning om, at 
priserne kunne fastsættes efter den forelagte model i hele prisaftalernes løbetid (20 år). 

Vi har ikke forholdt os nærmere til Energitilsynets vurdering, hvorefter der med ændrin-
gen af varmeforsyningsloven i 2015 også er rykket afgørende ved de juridiske forud-
sætninger, der ligger for Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010. 

Det er imidlertid vores vurdering, at VEKS under alle omstændigheder ikke har haft 
nogen berettiget forventning om at kunne indregnede de udækkede særomkostninger 
til distribution i de fællesomkostninger, der udgør transmissionstariffen. 

Det gælder også, selvom omkostningen i det konkrete tilfælde udgøres af varmepris-
mæssige underdækninger på de eksisterende distributionsaftaler, VEKS måtte have 
indgået i tillid til Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010, da disse omkostninger 
fortsat ikke kan anses for indregningsberettigede omkostninger efter varmeforsynings-
lovens § 20, stk. 1 og 5. 

VEKS har således også på flere punkter selv været ansvarlig, at forudsætningerne for 
Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010 ikke kunne overholdes. Væsentligst er, 
at VEKS i 2013 blev opmærksom på, at VEKS som § 60-selskab ikke indenfor lånebe-
kendtgørelsens rammer vil kunne håndtere løbende underskud i fjernvarmeprojekterne 
i Køge og Greve, hvilket netop var en grundlæggende forudsætning for Energitilsynets 
udtalelse af 29. november 2010. 

2. Baggrund

Energitilsynet afgav den 29. november 2010 en vejledende udtalelse om VEKS’ forslag
til prisdifferentiering med prisgaranti for kunder, der er konverteret fra naturgas til fjern-
varme. Energitilsynet udtalte sig positivt om prisgarantien med følgende begrundelse
(pkt. 80-91):

”Prisgarantien overfor VEKS distributions kunder vil indgå i de privatretlige aftaler, der 
af VEKS vil blive indgået med de disse kunder. Aftalerne løbetid vil være maksimalt 20 
år. 
Efter udløbet af de privatretlige aftaler, vil VEKS vurdere aftalegrundlaget. I vurderingen 
vil indgå status for afskrivningerne af anlægssummen i VEKS distribution. Garantiprisen 
vil blive reguleret i overensstemmelse med status på dette tidspunkt.   
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VEKS´ beregninger viser, at anlægssummen i VEKS distribution kan påregnes afskrevet 
indenfor en 18-årig periode. 

Afskrivningsbekendtgørelsen tillader en afskrivningsperiode på højst 30 år. Afskrivninger 
der ikke er foretaget inden for denne periode kan ikke indregnes i priserne og er dermed 
tabt. 

Da afskrivningerne på det konverterede områdes anlæg anvendes som regulering til 
sikring af prisgarantiens overholdelse, opstår der risiko for, at anlægssummen ikke fuldt 
ud afskrives inden for afskrivningsperioden. 

Hvis anlægssummen som følge af prisgarantien ikke kan afskrives fuldt ud i afskrivnings-
perioden, opstår spørgsmålet om, hvordan restafskrivningerne skal dækkes.    

VEKS oplyser i sit høringssvar, at VEKS har besluttet, at hvis det efter 25 år vurderes, 
at anlægssummen ikke fuldt ud kan afskrives inden for afskrivningsbekendtgørelsens 
30-årige periode, skal VEKS transmission deltage i betalingen af restafskrivningerne. 
Dermed påføres VEKS transmission en risiko for eventuelt at skulle bidrage til betaling 
af anlægsomkostninger til VEKS distribution. VEKS finder, at dette må anses for rimeligt, 
da de konverterede kunder så i en tilsvarende periode gennem betaling af Bidrag 1 har 
deltaget i betalingen af VEKS faste udgifter.    

VEKS distribution vil, som anført af VEKS, gennem hele afskrivningsperioden have del-
taget i betalingen af VEKS´ generelle tarif, hvilket vil have været en fordel for VEKS 
transmission. Hertil kommer, at VEKS distribution også vil bidrage til en eventuel restaf-
skrivning på lige fod med VEKS transmission. Endelig er der tale om en risiko for en 
eventuel restafskrivning. 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at det ikke kan anses for urimeligt, at VEKS 
transmission deltager i en eventuel restafskrivning i perioden, indtil anlægssummen er 
fuldt afskrevet eller afskrivningsperioden på 30 år er udløbet.   

VEKS vurderer, at det er usandsynligt, at naturgasprisen vil falde så meget, at der ikke 
er fuld dækning for Bidrag 1 og 2. 

Hvis naturgasprisen stiger, vil prisgarantien medføre, at de nye kunder vil blive opkrævet 
en høj varmepris, svarende til 90 % af omkostningerne ved naturgasopvarmning. I så-
danne perioder vil afskrivningerne kunne sættes højt, og anlægget vil dermed afskrives 
hurtigere end forventet. 

Varmeforsyningslovens prisbestemmelse er en maksimalpris. Det vil sige, at det er i 
overensstemmelse med loven at aftale en lavere pris, men i strid med loven at aftale en 
højere pris. 

Når anlægssummen i VEKS distribution er afskrevet, kan der ikke fortsat opkræves en 
varmepris, som om, der fortsat skulle afskrives på anlægssummen med mindre nyinve-
steringer giver grundlag herfor. I den situation bortfalder Bidrag 3.” 
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Den 16. december 2015 afgav Energitilsynet en ny vejledende udtalelse over for VEKS. 
Baggrunden var, at VEKS ved brev af 6. november 2015 og på et møde den 2. decem-
ber 2015 havde orienteret Energitilsynet om, at VEKS allerede i 2013 var blevet op-
mærksomt på, at VEKS som § 60-selskab ikke indenfor lånebekendtgørelsens rammer 
vil kunne håndtere løbende underskud i fjernvarmeprojekterne i Køge og Greve. Desu-
den havde særligt et betydeligt fald i gasprisen i perioden 2010-2015 stærkt forringet 
økonomien i projekterne. I lyset af de nye udviklinger, var der risiko for, at det ville blive 
nødvendigt, at driftsunderskud i distributionen i de konverterede områder løbende 
skulle indregnes i VEKS’ faste transmissionsafgift for at kunne sikre prisgarantien i de 
konverterede områder og for at forebygge, at restgælden efter 25 år vil blive for stor til 
afvikling indenfor afskrivningsreglernes maksimalperiode på 30 år.  

I udtalelsen af 16. december 2015 vurderede Energitilsynet, at forudsætningerne for 
tilkendegivelsen af 29. november 2010 fortsat var opfyldt med følgende begrundelse: 

”Sekretariatets vejledende udtalelse tager udgangspunkt i Energitilsynets tilkendegi-
velse af 29. november [2010]. Sekretariatet skal bemærke, at bestemmelsen om prisdif-
ferentiering generelt skal anvendes indenfor distributionsområder eller transmissions-
missionsområder og ikke mellem disse. Dermed kan tilkendegivelsen af [2010] betragtes 
som helt særlig. Sekretariatet påpeger, at der i lyset af de nye udviklinger er mest risiko 
for, at tilkendegivelsens forudsætning om, at tilslutning i de konverterede områder er til 
fordel for samtlige kunder, ikke længere opfyldes. 

Med udgangspunkt i gældende ret skal en prisdifferentiering være omkostningsbestemt. 
Den skal således kunne begrundes i de ekstra omkostninger (ved pristillæg) eller de 
besparelser (ved prisgaranti/lavere pris), som en forbruger, gruppe af forbrugere eller 
forsyning af et geografisk område medfører for de øvrige forbrugere eller områder. Ener-
gitilsynet har den 29. november [2010] tilkendegivet i denne konkrete sag, at maksimal-
prisen inden for prisgarantien aldrig kan blive højere, end der er omkostningsdækning 
for. 

Af forarbejderne til en ændring af bestemmelsen om prisdifferentiering ved lov nr. 745 
af 1. juni 2015 kan det afledes, at det er muligt at pris- differentiere mellem en storkunde 
eller et nyt område og eksisterende kunder/områder, hvis tilslutning af den nye kunde 
eller det nye område er til fordel for samtlige kunder. Det vil sige, at tilslutningen skal 
medføre besparelser, som kan nedbringe priserne for alle. I så fald er det muligt med 
henblik på at fremme den tilslutning, som er fordelagtig for alle, at give den nye kunde 
eller det nye område en større del af de besparelser, som deres tilslutning medfører, 
således, at deres pris vil være lavere end de eksisterende kunders/områders priser. 

Derfor er det afgørende for prismodellens overensstemmelse med prisreguleringen, at 
der ér en besparelse, der kan fordeles mest fordelagtigt for den nye kunde eller det nye 
område. Er tilslutning af den nye kunde eller det nye område ikke længere til fordel for 
samtlige kunder/ områder, er det heller ikke muligt at give en prisgaranti, som betyder, 
at deres pris er lavere end de eksisterende kunders/områders priser. 

VEKS har oplyst, at VEKS arbejder på at begrænse risikoen ved: 

 at stoppe etablering af nye projekter, 
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 at udskyde gennemførelse af de godkendte projekter med hensyn til de faser, 
som ikke er påbegyndt endnu, 

 at øge indsatsen for tilslutning af flere kunder langs allerede anlagte 
 ledninger, 
 at introducere byggemodnings- og tilslutningsbidrag for ny bebyggelse og 
 at søge ændring af den aftalte prismodel således, at prisgarantiens periode ned-

sættes. 

Samtidig hermed ønsker VEKS mulighed for løbende at indregne driftsunderskud fra 
projekterne i transmissionsafgiften. 

VEKS oplyser, at det forventes, at tilslutning fortsat vil være til fordel for samtlige kunder, 
når der tages udgangspunkt i de gasprisstigninger, som fremgår af Energistyrelsens ba-
sisfremskrivninger. Fordelen vil blive større, hvis det lykkes at nedbringe prisgarantiens 
periode. 

Sekretariatet vurderer i så fald, at forudsætningerne for Energitilsynets tilkendegivelse 
af [2010] fortsat er opfyldt, og at VEKS dermed løbende kan indregne driftsunderskud 
fra konverteringsprojekterne i samtlige kunders priser op til et beløb svarende til den 
besparelse, som forsyning af de nye områder medfører for samtlige kunder.” 

VEKS har i forbindelse med den aktuelle sag efterfølgende oplyst, at driftsunderdæk-
ningen løbende indregnes i varmeprisen for VEKS Transmission, men at der er tale om 
et lån, der regnskabsføres som et tilgodehavende i VEKS Transmission og et gælds-
beløb i VEKS Distribution. 

Energitilsynet undersøger i høringsudkast af 3. marts 2017 følgende 6 spørgsmål (pkt. 
6): 

”1) Kan en kundegruppe, der får en fra en anden kundegruppe prisdifferentieret pris, 
dække udækkede omkostninger opstået som følge af prisfastsættelsen i den anden kun-
degruppe? 
2) Er tilslutning af distributionskunderne i Køge og Tranegilde til fordel for samtlige kun-
der eller overstiger det beløb, der betales via transmissionstariffen, den besparelse, som 
tilslutning af de konverterede distributionskunder medfører for transmissionskunderne? 
3) Kan en prisdifferentiering med rabat, som er begrundet i besparelserne ved udvidelse
af kundegrundlaget, foretages således, at den ene kundegruppe får rabatten som et lån 
fra en anden kundegruppe, som den senere skal betale tilbage over priserne, når perio-
den med rabat er udløbet? 
4) Hvis det vurderes, at der er sket en ændring af fortolkning af regler og praksis siden
tilkendegivelsen af 2010, vil en prismodel med prisgaranti så være helt udelukket? 
5) Er der indrettelseshensyn?
6) Har Energitilsynet kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om fritagelse af den
faste afgift og den aftalte fordelingsnøgle?” 

Høringsudkastet er på 38 sider, hvoraf begrundelsen udgør 10 sider. Energitilsynets 
sammenfattende konklusion vedrørende de 6 spørgsmål lyder (pkt. 177-182): 
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”Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010 bør på grund af indrettelseshen-
syn fortsat være gældende med hensyn til muligheden for indregning af udækkede di-
stributionsomkostninger som følge af VEKS’ eksisterende aftaler. 

Fremadrettet vil en prismodel med prisgaranti ikke kunne opnås ved at overføre omkost-
ninger fra distribution til transmission, eftersom det ved lovændringen af 2015 blev fast-
sat, at en prisdifferentiering skal være omkostningsbestemt, og distributionsomkostnin-
gerne i den konkrete sag netop betragtes som særomkostninger for distributionskun-
derne. De nuværende regler og praksis tillader dog, at de nye distributionskunder gives 
rabat på fællesomkostningerne for begge kundegrupper, dvs. på transmissionstariffen, 
op til den besparelse, som deres tilslutning på sigt medfører. 

Sekretariatet finder efter det oplyste, at det pt. ikke kan udelukkes, at tilslutning af de 
nye distributionsområder i Køge og Tranegilde vil medføre fordele for samtlige kunder. 
Eftersom der skal ses på fordelene på sigt, kan en vurdering af, om prisdifferentieringen 
kan begrundes i disse fordele, og i givet fald, om den rabat, som distributionskunderne 
får, ikke overstiger fordelene, kun foretages ex post. 

Såvel for VEKS’ prismodel med garanti efter de eksisterende aftaler som for eventuelle 
fremtidige prismodeller gælder, at prisreguleringen ikke muliggør, at rabatten alene gi-
ves midlertidigt, som ”lån”. Ydelse af lån er ikke en nødvendig omkostning, jf. varmefor-
syningslovens § 20, stk. 1, og det samme gælder indregning af et ekstra beløb i en 
kundegruppes varmepris til nedsættelse af en anden kundegruppes varmepris. Det er 
ikke muligt, medmindre det sker som en form for prisdifferentiering. 

I øvrigt skal det bemærkes, at varmeforsyningsvirksomheder har mulighed, men ikke 
pligt til at prisdifferentiere mellem kundegrupper, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 5. 
Hvis kundegrupperne dog ikke er i samme led i værdikæden, må en prisharmonisering 
som udgangspunkt antages at medføre urimelige prisvirkninger og dermed ikke være 
tilladt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

Energitilsynet har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt frita-
gelse af den faste afgift er i overensstemmelse med den af VEKS indgående aftale, 
eftersom Energitilsynet ikke har kompetence til at behandle klager vedrørende civilret-
lige tvister.” 

Som det fremgår, forholder Energitilsynet sig tilsyneladende ikke til, om forudsætnin-
gerne for tilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010 er opfyldt som sådan, men 
lægger vel nærmest dette uprøvet til grund. 

Herefter konkluderer Energitilsynet imidlertid, at de samme forudsætninger, som altså 
ligger til grund for tilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010, faktisk er i strid med 
varmeforsyningslovens prisregulering. Den nærmere begrundelse er, at udækkede 
særomkostninger til distribution ikke kan indregnes i de fællesomkostninger, der udgør 
transmissionstariffen, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 5. Det fremgår af Ener-
gitilsynets egentlige tilkendegivelse, som er citeret nedenfor. 
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Når tilsynet alligevel afviser at gribe ind over for VEKS i relation til dennes eksisterende 
aftaler, skyldes det indrettelseshensyn, da de nævnte begrænsninger ifølge Energitil-
synets lovfortolkning først blev indført ved en ændring af varmeforsyningsloven i 2015. 

Om disse indrettelseshensyn anfører Energitilsynet andetsteds i begrundelsen (pkt. 
169): 

”Energitilsynet har i 2010 tilkendegivet VEKS, at prismodellen med prisdifferentiering og 
prisgaranti var i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og rimelighedskravet. Da 
VEKS forelagde yderligere spørgsmål angående prismodellen, har sekretariatet i de-
cember 2015 afgivet en vejledende udtalelse, som byggede på Energitilsynets tilkende-
givelse af 2010. 

VEKS finder ikke, at allerede givne prisgarantier kan tilsidesættes. Når man har fået 
godkendt en prismodel af Energitilsynet, og har udrullet denne ved indgåelse af bin-
dende aftaler, må man efter det af VEKS anførte kunne stole på, at modellen kan opret-
holdes. Dette uanset om de oprindelige økonomiske principper måtte ændre sig.  

Derfor vil en eventuel afgørelse om ændringerne af Energitilsynets oprindelige forud-
sætninger for prisgarantierne efter VEKS opfattelse kun kunne have virkning på fremti-
dige tilslutninger. 

Sekretariatet bemærker hertil, at der før NetVarmes indsigelse i 2016 ikke har været 
noget, der kunne tyde på, at VEKS ikke kunne fastsætte sine priser efter modellen med 
prisdifferentiering og prisgaranti. Det må derfor lægges til grund, at VEKS har fået be-
rettigede forventninger om, at priserne kunne fastsættes efter den forelagte model i hele 
prisaftalernes løbetid (20 år). 

Sekretariatet finder, som anført i afsnit 4.7.1 imidlertid, at de ændrede regler og praksis 
må føre til en fremadrettet ændring af Energitilsynets vurdering af prismodellen. Ved 
fastsættelse af tidspunktet for ændring af praksis skal der tages hensyn til de handlinger 
eller beslutninger, som VEKS har begået eller truffet i tillid til Energitilsynets tilkendegi-
velse og den senere vejledende udtalelse. 

VEKS har indgået prisaftaler med de konverterede distributionskunder. Det vil kunne 
have økonomiske konsekvenser både for VEKS og for de kunder, som aftalen er indgået 
med, hvis udækkede omkostninger som følge heraf (restafskrivninger) med ændring af 
praksis ikke længere vil kunne indregnes i transmissionstariffen. Med hensyn til disse 
eksisterende aftaler bør Energitilsynets tilkendegivelse af 2010 derfor fortsat være gæl-
dende. 

Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at nærværende tilkendegivelse alene skal 
gælde i forhold til indregning af udækkede omkostninger i form af restafskrivninger som 
følge af fremtidige aftaler med distributionskunder om prisgaranti og fritagelse for tilslut-
ningsbidrag, som indgås efter denne tilkendegivelse. Udækkede omkostninger i form af 
restafskrivninger som følge af eksisterende aftaler med distributionskunder vil fortsat 
være indregningsberettigede i transmissionstariffen indtil disse aftaler udløber eller gen-
forhandles.” 
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Energitilsynet tilkendegiver i forhold til eksisterende aftaler herefter bl.a. (pkt. 5): 

”Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010 vil fortsat være gældende for 
VEKS’ eksisterende aftaler. Udækkede distributionsomkostninger (restafskrivninger) 
som følge af eksisterende aftaler er indregningsberettigede i transmissionstariffen indtil 
aftalernes udløb, og op til den fordel, som distributionskunders tilslutning på sigt har 
medført for samtlige kunder.” 

Endvidere tilkendegiver Energitilsynet fremadrettet bl.a. (pkt. 6): 

”Fremadrettet gælder, at en prisdifferentiering skal være omkostningsbestemt, jf. varme-
forsyningslovens § 20, stk. 5. VEKS har valgt at prisdifferentiere således, at distributi-
onskunderne betaler særomkostninger til distribution. Udækkede særomkostninger til 
distribution kan ikke indregnes i de fællesomkostninger, der udgør transmissionstariffen, 
jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 5.” 

For god ordens skyld skal det igen bemærkes, at Energitilsynet i høringsudkastet ikke 
forholder sig konkret til, om VEKS’ faktiske tarifering er i overensstemmelse med forud-
sætningerne for Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010, herunder om de udæk-
kede transmissionsomkostninger (fortsat) ikke overstiger ”den fordel, som distributions-
kunders tilslutning på sigt har medført for samtlige kunder”. 

Vi har endvidere ikke selv forholdt os nærmere til Energitilsynets vurdering, hvorefter 
der med ændringen af varmeforsyningsloven i 2015 også er rykket afgørende ved de 
juridiske forudsætninger, der ligger for Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 
2010. 

Energitilsynets høringsudkast rejser imidlertid det spørgsmål, om hensynet til VEKS’ 
berettigede forventninger i givet fald kan begrunde, at udækkede omkostninger i form 
af restafskrivninger som følge af eksisterende aftaler med distributionskunder fortsat 
anses for indregningsberettigede i transmissionstariffen, indtil disse aftaler udløber eller 
genforhandles - selvom en sådan indregning altså måtte være i strid med varmeforsy-
ningslovens nugældende prisregulering. 

3. Har VEKS en berettiget forventning om, at Energitilsynet ikke griber ind i
eksisterende aftaler?

På baggrund af Energitilsynets høringsudkast må det lægges til grund, at VEKS ikke
kan indregnede de udækkede særomkostninger til distribution i de fællesomkostninger,
der udgør transmissionstariffen, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 5.

Varmeforsyningsloven er en maksimalprisregulering, og lovens § 20, stk. 1, angiver
udtømmende de omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen.

Om en omkostning kan indregnes i varmeprisen, er således et hjemmelsspørgsmål, jf.
f.eks. Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 2008 (j.nr. 21-501) om afslag på ind-
regning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af Måbjergværket,
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Energitilsynet kan således ikke anse en omkostning for indregningsberettiget efter lo-
vens § 20, stk. 1, hvis der efter tilsynets egen opfattelse ikke foreligger en nødvendig 
omkostning i bestemmelsen forstand. 

Energitilsynet anfører i høringsudkastet, at der før NetVarmes indsigelse i 2016 ikke 
har været noget, der kunne tyde på, at VEKS ikke kunne fastsætte sine priser efter 
modellen med prisdifferentiering og prisgaranti. Tilsynet lægger derfor til grund, at 
VEKS har fået berettigede forventninger om, at priserne kunne fastsættes efter den 
forelagte model i hele prisaftalernes løbetid (20 år). 

Det er uklart, hvilke ændrede forudsætninger det er, som efter Energitilsynets opfattelse 
først er kommet frem i forbindelse med NetVarmes indsigelse i 2016. 

Hvis Energitilsynet hermed sigter til den skærpelse af retsgrundlaget, som tilsynet vur-
derer, er sket ved lovændringen i 2015, følger det således allerede af hjemmelskravet 
i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at de udækkede særomkostninger til distribution 
fremover ikke vil kunne opkræves i de fællesomkostninger, der udgør transmissionsta-
riffen. 

Det gælder også, selvom omkostningen i det konkrete tilfælde udgøres af varmepris-
mæssige underdækninger på de eksisterende distributionsaftaler, VEKS måtte have 
indgået i tillid til Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010. 

Af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, fremgår, at hvis Energitilsynet finder, at tariffer, 
omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med lovens pris-
regulering, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til op-
hør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. 

Gennem mangeårig praksis hos energimyndighederne, herunder Energiklagenævnet, 
er bestemmelsen blevet forstået og anvendt således, at den regulatoriske efterregule-
ring af priser, omkostningsfordelinger m.m. sker som en fremadrettet regulering, såle-
des at tidligere oppebårne overdækninger ikke blot kan, men som udgangspunkt skal 
udlignes i de fremtidige varmepriser, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 
(j.nr. 1021-11-33-124) om prisen for affaldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk A/S. 

Hertil kommer, at VEKS på flere punkter selv er ansvarlig for, at forudsætningerne for 
Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010 ikke kunne overholdes. 

Væsentligst er, at VEKS i 2013 blev opmærksom på, at VEKS som § 60-selskab ikke 
indenfor lånebekendtgørelsens rammer vil kunne håndtere løbende underskud i fjern-
varmeprojekterne i Køge og Greve, hvilket netop var en grundlæggende forudsætning 
for Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010. 

Som et andet eksempel kan nævnes, at VEKS først i forbindelse med den aktuelle sag 
har oplyst Energitilsynet om, at nytilsluttede kunder ikke betaler transmissionstariffens 
faste afgift de første 5 år, hvilket Energitilsynet som anført i høringsudkastet eller lagde 
vægt på i 2010 (høringsudkastet pkt. 137). 
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Energitilsynet undlader at forholde sig yderligere til dette med den begrundelse, at fri-
tagelsen gælder alle nytilsluttede kunder, og at der således er tale om en form for pris-
differentiering på transmissionsleddet. Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010 
vedrører imidlertid ikke en sådan prisdifferentiering, men derimod en prisdifferentiering 
på distributionsleddet. 

Endelig har VEKS til støtte for, at prisdifferentieringen er begrundet i fordele ved udvi-
delse af kundegrundlaget, anført, at driftsunderdækningen nok løbende indregnes i var-
meprisen for VEKS Transmission, men at der er tale om et lån, der regnskabsføres som 
et tilgodehavende i VEKS Transmission og et gældsbeløb i VEKS Distribution.  

Også denne forudsætning – der efter alt at dømme vel skal ses som VEKS’ eget forsøg 
på at kompensere for § 60-fællesskabets manglende hjemmel for at kunne håndtere 
driftsunderskuddet i henhold til lånebekendtgørelsen – har efterfølgende imidlertid vist 
at sig at være ulovlig, idet tilsynet udtrykkeligt anser dette for at være i strid med var-
meforsyningslovens prisregulering, både for så vidt angår eksisterende og fremtidige 
forhold. 

Sammenfattende er det således vores vurdering, at VEKS under alle omstændigheder 
ikke har haft nogen berettiget forventning om at kunne indregnede de udækkede 
særomkostninger til distribution i de fællesomkostninger, der udgør transmissionstarif-
fen. 

Det gælder også, selvom omkostningen i det konkrete tilfælde udgøres af varmepris-
mæssige underdækninger på de eksisterende distributionsaftaler, VEKS måtte have 
indgået i tillid til Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010, da disse omkostninger 
fortsat ikke kan anses for indregningsberettigede omkostninger efter varmeforsynings-
lovens § 20, stk. 1 og 5. 

VEKS har således også på flere punkter selv været ansvarlig, at forudsætningerne for 
Energitilsynets udtalelse af 29. november 2010 ikke kunne overholdes. Væsentligst er, 
at VEKS i 2013 blev opmærksom på, at VEKS som § 60-selskab ikke indenfor lånebe-
kendtgørelsens rammer vil kunne håndtere løbende underskud i fjernvarmeprojekterne 
i Køge og Greve, hvilket netop var en grundlæggende forudsætning for Energitilsynets 
udtalelse af 29. november 2010. 

Aarhus, den 15. marts 2017 

Pernille Aagaard Truelsen 

Asger Janfelt 
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a. Ved alle fremtidige leveringsaftaler med slutkunder hvor der konver-

teres fra naturgas til fjernvarme, kan slutkunderne tilbydes en prismo-

del, som indebærer, at slutkundernes fjernvarmepris svarer til 90 % af

prisen ved naturgasforsyning.

b. Prismodellen for nye leveringsaftaler har en maksimal løbetid på 20

år. Hvis nedennævnte afkortning af prismodellen ikke anvendes, vil

modellen således automatisk udløbe efter senest 20 år.

c. Prismodellen indeholder en garanti for prisen i en kortere, endnu ikke

fastlagt årrække, eksempelvis 5-10 år. Garantiperioden fastsættes så-

ledes, at det inden for garantiperioden, vil være umuligt at ”opbruge”

den fulde fordel for VEKS Transmission som følge af distributions-

kundernes tilslutning.

d. Efter garantiens udløb (5-10 år) aktiveres en klausul i de almindelige

leveringsbetingelser for slutkunder, som muliggør at prismodellen

kan standses, hvis det er nødvendigt for at distributionskundernes til-

slutning til stadighed er en fordel for samtlige kunder, eller i øvrigt

for at leve op til Energitilsynets krav.

4. Ved fremtidig tilslutning af nye slutkunder inden for områder, der er omfattet

af et allerede godkendt projektforslag, udmøntes den i pkt. 3 nævnte prismodel

internt i VEKS på følgende måde:

a. Udækkede distributionsomkostninger er indregningsberettigede i

transmissionstariffen indtil aftalernes udløb, og op til den fordel, som

distributionskundernes tilslutning over en 30-årige periode medfører

for VEKS Transmission. Med andre ord dækkes driftsunderskud i

VEKS Distribution af VEKS Transmission, og indregnes transmissi-

onskundernes priser som en omkostning, jf. bilag H.

5. Ved fremtidig tilslutning af nye slutkunder inden for områder, der i dag internt

i VEKS ikke er omfattet af et godkendt projektforslag, udmøntes den i pkt. 3

nævnte prismodel på følgende måde:

a. VEKS Transmission giver en rabat på transmissionstariffen til VEKS

Distribution, og VEKS Distribution giver slutkunderne den ovenfor
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skitserede prismodel svarende til 90 % af omkostningen ved natur-

gasforsyning. På den måde dækker VEKS Distribution egne distribu-

tionsomkostninger.  

 

b. Rabatten på transmissionstariffen vil være variabel, således at den al-

tid vil svare til forskellen mellem den pris, slutkunderne betaler for 

varmen og den omkostningsbestemte pris for slutkunderne opgjort ef-

ter varmeforsyningslovens § 20. 

 

c. Rabatten mellem VEKS Transmission og VEKS Distribution kan gi-

ves på både den faste og den variable del af transmissionstariffen, dog 

således at rabatten ikke overstiger den samlede fordel, som VEKS Di-

stribution udgør for VEKS Transmission over projekternes 30-årige 

periode.  

 

d. Den i pkt. c nævnte fordel, vil løbende blive monitoreret, således at 

det sikres, at den rabat, der gives til distributionskunderne samlet set 

ikke kommer til at overstige transmissionskundernes fordel over en 

30-årig periode. Vedhæftede bilag I illustrerer ved et eksempel beho-

vet for at kunne give rabat på både den faste og den variable transmis-

sionstarif. 

 

6. Med ovennævnte sondring sikres det, at der tages hensyn til allerede foretagne 

investeringer for tilslutning af kommende kunder inden for et projektforslags 

forsyningsområde. Derudover ville det være uhensigtsmæssigt at gennemføre 

forskellige indregningsordninger inden for samme projektforslag. Endelig 

skriver sekretariatet på høringsudkastets side 1, at de af sekretariatet be-

skrevne ”fremadrettede” retningslinjer for prismodellen gælder i ”nye tilslut-

tede områder”.  

 

7. Hvis sekretariatet ikke kan godkende den i pkt. 4-6 nævnte sondring, bedes 

sekretariatet bekræfte, at den i pkt. 5 nævnte rabatordning ligeledes kan an-

vendes for såvel allerede tilsluttede kunder og fremtidige kunder inden for 

samme godkendte projektforslag.  

 

8. VEKS forstår sekretariatets høringsudkast således, at fordelen for VEKS 

Transmission ved tilslutning af nye distributionskunder må opgøres på pro-

jektniveau, således at rabatter, der gives til kunder omfattet af et projektforslag 

maksimalt kan svare til den fordel, det samlede projektforslag har for trans-

missionskunderne over projektets løbetid.  
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9. VEKS forudsætter ud fra høringsudkastet, at der fremadrettet også vil kunne

gives rabat på tilslutningsbidrag, blot rabatten gives over transmissionstarif-

fen.

Såfremt sekretariatet kan bekræfte VEKS’ ovenstående forståelse af høringsudkastet, 

og vil indføre det ovennævnte i tilkendegivelsen, finder VEKS ikke anledning til at 

fremkomme med yderligere bemærkninger. Under alle omstændigheder ønsker VEKS 

dog, at der afholdes et møde mellem VEKS og sekretariatet til drøftelse af sekretaria-

tets udkast, herunder mulighederne og begrænsningerne heri. 

Foruden det ovenstående, har VEKS et par præciseringer, hvor VEKS’ tidligere ind-

læg ikke er refereret helt retvisende:  

 Sekretariatet skriver på side 10, at VEKS betragter det som ”usandsynligt”, at

en prisudvikling medfører, at tilslutningen ikke er en fordel. VEKS anvendte

imidlertid formuleringen ”en til vished grænsende sandsynlighed”.

 Sekretariatet skriver på side 17 og 35, at VEKS skulle have anført, at et lån

fra VEKS Transmission til VEKS Distribution tager mest hensyn til VEKS

Distribution. Det er ikke korrekt, eftersom det tager mest hensyn til VEKS

Transmission. Det synes dog også at fremgå af konteksten i høringsudkastet,

at det er VEKS Transmission sekretariatet mener.

Såfremt de ovenstående forhold giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, står 

jeg naturligvis til rådighed. 

Med venlig hilsen 

Kurt Helles Bardeleben 
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I ovennævnte sag blev der den 3. april 2017 afholdt møde mellem Energitilsynet og 

VEKS til drøftelse af Energitilsynets høringsudkast til afgørelse 3. marts 2017. Mø-

det og NetVarmes høringssvar af 11. april 2017 giver mig anledning til at fremkom-

me med følgende supplerende bemærkninger: 

VEKS kan ikke se noget grundlag for en opdeling af vilkårene for prisgarantier og 

indregning af omkostninger ved prisgarantier inden for samme allerede eksisterende 

og iværksatte projektforslag. Det kan ikke have betydning om prisgarantier er givet 

før eller efter Energitilsynets afgørelse i nærværende sag.  

VEKS modtog i 2010 Energitilsynets tilkendegivelse af, at 20-årige prisgarantier til 

VEKS’ distributionskunder ikke var urimelige, og VEKS har i tillid hertil iværksat 

fjernvarmeprojekter, hvis økonomi er beregnet under forudsætning af den tilslut-

ningstakt og –grad, en 20-årig prisgaranti kunne forventes at medføre  

Det er ikke muligt klart at vurdere, hvilken effekt en forkortning af prisgarantier til 

5-10 år indenfor eksisterende projektforslag, som Energitilsynet lagde op til på mø-

det den 3. april 2017, vil indebære for tilslutningsgraden i de eksisterende projektfor-

slag. Men en forkortelse indebærer alt andet lige en risiko for lavere tilslutning til 

fjernvarme og dermed en risiko for forringelse af projektøkonomien. 

Når man først har iværksat et projekt, som bygger på nogle bestemte økonomiforud-

sætninger, er det ikke givet, at man kan ændre i disse forudsætninger. Der er afholdt 

en række investeringer, og det er vigtigt for projektøkonomien, at VEKS har mulig-

hed for at tiltrække den mængde kunder, der skal til for at investeringerne kan tilba-

gebetales.  

Sagsnr. 16/02921 – NetVarmes indsigelse mod prisdifferentiering i VEKS 27. april 2017

J.nr.: 310010-AEJ/crh 

Energitilsynet  

Att.: Renée van Naerssen 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500  Valby 

Advokatpartnerselskab 

Rådhuspladsen 4 

1550 København V 

Tlf. 33 34 00 00 

Fax 33 34 00 01 

CVR 35 20 93 52 

lett@lett.dk 

www.lett.dk 

Kurt Helles Bardeleben 

Advokat 

Dir. tlf. 33 34 00 90 

Mail kba@lett.dk 

Ann E. Jørgensen 

Sekretær 

Dir. tlf. 33 34 0063 
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Derfor bør VEKS fortsat have mulighed for at agere inden for de rammer, der er 

givet af Energitilsynet i 2010 og 2015 i relation til allerede godkendte projektforslag 

– både i relation til prisgarantiernes længder og mulighederne for håndtering af

driftsunderskud. 

VEKS gør naturligvis alt for at begrænse fremtidige prisgarantiers længde og ind-

regning af driftsunderskud i transmissionskundernes priser. VEKS vil således kun 

gøre brug af 20-årige prisgarantier og indregning af driftsunderskud i transmissions-

kundernes priser i det omfang det er nødvendigt for projektets økonomi.  

Det kan ligeledes oplyses, at VEKS arbejder på en model for løbende håndtering af 

prisgarantierne så transmissionskunder påvirkes mindst muligt. Denne udfordring er 

ikke blevet mindre, jf. Energitilsynets tilkendegivelse om, at ”det er … muligt at 

indregne udækkede distributionsomkostninger i transmissionstariffen som prisdiffe- 

rentiering, men det er ikke muligt, at distributionskunderne betaler dem tilbage.” 

Med venlig hilsen 

Kurt Helles Bardeleben 
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