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PUNKT 6 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 25. OKTOBER 2016 

BILAG 1 – RETSGRUNDLAG, OPGØRELSE 
AF INDSKUDSKAPITAL VED FORENET 
PRODUKTION M.M. 

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

for de betragtninger og vurderinger, der fremgår af notatet om forenet produk-

tion, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af retsgrundlaget. Gennem-

gangen er selvstændig i forhold til retsgrundlaget i Kammeradvokatens notat af 

3. oktober 2016 bilag 2, der således i vidt omfang vil være sammenfaldende.

2. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskilde-

hierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og 

de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgangen 

afspejler dog også, hvilken betydning retskilden har for den samlede vurdering 

- således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet 

betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 

3. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet for at frem-

hæve den pågældende tekst. 

4. Først gennemgås de relevante bestemmelser i varmeforsyningsloven, tilhø-

rende bekendtgørelser og relevant praksis vedrørende forrentning af indskuds-

kapital. Derefter gennemgås relevante uskrevne regler (grundsætninger) af be-

tydning for Energitilsynets behandling af ansøgninger om tilladelse af forrent-

ning af indskudskapital og fastsættelse af rimelige forrentningssatser.  

4.1. VARMEFORSYNINGSLOVEN  

5. Varmeforsyningslovens
1
 § 2 indeholder definitionen af, hvad der i loven for-

stås ved kollektive varmeforsyningsanlæg. Af bestemmelsen fremgår: 

”[...] 

     § 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med 

det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2:  

1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas.

2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændings-

anlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg mv. 

3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg mv., herunder varme-

pumper til kombineret produktion af varme og køling og kraftvarmeanlæg med en eleffekt på 25 

MW eller derunder.  

1 Nugældende bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer 

kan findes på www.retsinformation.dk.  
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4) Blokvarmecentraler, herunder kraftvarmecentraler med en eleffekt på 25 MW eller derunder.

... 

Stk. 3. I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg tillige distributionsnet til 

fremføring af naturgas.  

[...]”. 

6. Energitilsynets hjemmel til at godkende en rimelig forrentning fremgår af

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, der lyder: 

"[...] 

§ 20 Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en elef-

fekt 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, 

lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger 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 perio-

der 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 opvarmet vand til 

andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 

     Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre 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, hen-

læggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. 

[...]". 

7. Varmeforsyningslovens § 20 c fastsætter, hvornår en varmeforsyningsvirk-

somhed der leverer varme til procesformål kan afregne denne efter prisbe-

stemmelserne i varmeforsyningsloven: 

”[...] 

§ 20 c. Ved samproduktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til bygnin-

gers opvarmning og forsyning med varmt vand, som er omfattet af § 20, stk. 1, og opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål, som ikke er omfattet af § 20, stk. 1, 

skal begge ydelser leveres i overensstemmelse med §§ 20-20 b, medmindre der anmeldes en 

omkostningsfordeling af ydelserne til Energitilsynet, jf. § 21, stk. 1. 

[...]”. 

4.1.2. AFSKRIVNINGSBEKENDTGØRELSEN 

8. Med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, 2. pkt., har ministeren

udstedt afskrivningsbekendtgørelsen. Fra nugældende bekendtgørelses
2
 § 6 ci-

teres:  

"[...] 

     § 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas ind-

regnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 

[...]"  

2 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 8. juli 2007. 
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9. Forrentning af indskudskapital er således en indregningsberettiget omkost-

ning, men i modsætning til andre omkostninger kan den først indregnes i pri-

serne efter Energitilsynets godkendelse. 

10. Bestemmelserne indebærer, at et varmeforsyningsvirksomhed, der ønsker 

forrentning af indskudskapital indregnet i priserne, først skal opgøre en ind-

skudskapital. Energitilsynet skal herefter tage stilling til, om varmeforsynings-

virksomhedens opgørelse af indskudskapitalen (forrentningsgrundlaget) er ret-

visende.  

11. Når indskudskapitalen er godkendt, skal Energitilsynet derefter vurdere, 

hvad der kan anses for rimelig forrentning af indskudskapitalen. Efter Energi-

tilsynets og tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets praksis kan forrentningen ik-

ke fastsættes generelt, men kræver Energitilsynets tiltræden i det enkelte år ud 

fra en konkret vurdering af den enkelte forsyning, jf. afsnit 4.1 i Energitilsynets 

afgørelse af 26. juni 2012 om forrentning af indskudskapital 2003-2010 i Ener-

giGruppen Jylland Varme A/S (herefter EGJ-2012)
3
. 

12. Det følger videre af afskrivningsbekendtgørelsen, at varmeforsyningsvirksom-

heder kan indregne afskrivninger i varmepriserne. Af bekendtgørelsen fremgår 

bl.a. følgende: 

”[...] 

Driftsmæssige afskrivninger 

 
     § 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af de 

efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag. 

  

     § 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den 

konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf. § 5.  

 
     § 3. Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranle-

diget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnet byggerenter opgjort på idriftsættesestidspunk-

tet. 

     Stk.2 På værker med forenet produktion fordeles den totale anlægssum på de enkelte produk-

ter efter rimelige driftsøkonomiske principper. 

... 

 [...]” 

 

13. Den første afskrivningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 56 af 26. februar 

1982) trådte i kraft den 1. april 1982. Formuleringen i den nugældende be-

kendtgørelses § 3, stk. 2, er en videreførelse fra den oprindelige bekendtgørelse 

(bekendtgørelse nr. 56 af 26. februar 1982) og har fremgået af øvrige udgaver 

af bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 589 af 17. november 1982, bekendtgø-

relse nr. 648 af 19. december 1986 og den nugældende bekendtgørelse).  

 
3 Afgørelsen har j.nr. 4/0920-0303-0052 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk.  
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4.1.3. ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN 

14. I anmeldelsesbekendtgørelsen
4
 er reglerne for anmeldelse af bl.a. priser

nærmere reguleret. Af bekendtgørelse fremgår bl.a. følgende: 

”[...] 

     § 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser efter § 2, stk. 1 og 2, 

samt grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kom-

petente organ, dog senest samtidig med, at tariffer, betingelser m.v. træder i kraft. 

     Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. 

november, skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorerklæring inden den førstkommende 

15. marts. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31.

maj, skal anmelde disse oplysninger inden den førstkommende 15. september. 

     Stk. 3. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energitilsynets offentligt til-

gængelige register. 

     Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskre-

vet efter § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3, i lov om varmeforsyning. 

[...]”. 

4.2. ANSØGNINGSTIDSPUNKT 

15. Energitilsynet afviste i afgørelse af 30. november 2009 om forrentning af

indskudskapital EnergiGruppen Jylland A/S (herefter EGJ-2009)
5
, at der kunne 

godkendes forrentning af indskudskapital i årene, før en ansøgning herom var 

modtaget. Denne del af afgørelsen blev ikke påklaget til Energiklagenævnet. 

16. Afgørelsen bygger på en fast praksis fra Energitilsynet, samt varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2, hvoraf som anført fremgår, at forrentning af indskuds-

kapital kræver Energitilsynets tiltræden. Dette er gentaget i "Vejledning om 

anvendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser og om forrentning af 

indskudskapital", som blev udstedt i tilknytning til den første afskrivningsbe-

kendtgørelse nr. 56 af 26. februar 1982. Fra vejledningen citeres: 

"[...] 

Så længe virksomhederne følger de almindelige regler i bekendtgørelsens §§ 1-2 og 4-6 med de 

anvisninger og fortolkninger hertil, som udvalget angiver, skal de ikke forudgående indhente ud-

valgets tilladelse til indregning af afskrivnings- og henlæggelsesbeløb. Derimod må indregning af 

en forrentning af indskudskapital (§ 7) indtil videre kun ske efter forudgående tilladelse fra udval-

get. 

[...]". 

17. Fra vejledning til den senere afskrivningsbekendtgørelse nr. 648 af 30. ja-

nuar 1986 citeres: 

"[...] 

Forrentning af indskudskapitalen 

4 Bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2012 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingel-

ser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse 

af prislofter. 

5 Afgørelsen har j.nr. 4/0920-03030-0008 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk. 
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Bekendtgørelsens § 7 bestemmer, at udvalget kan tillade, at der i priserne indregnes en forrent-

ning af indskudskapitalen. Indtil videre må en sådan forrentning kun foretages efter udvalgets for-

udgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

[...]". 

 

4.3. OPGØRELSE AF DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL 
 

18. Varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser indeholder ikke nær-

mere bestemmelser om, hvordan den initiale indskudskapital skal opgøres. Ne-

denfor redegøres for Energitilsynets praksis om, hvordan indskudskapitalen 

opgøres, jf. også afsnit 4.3 i EGJ-2012.  

4.3.1. DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL I VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

STIFTET FØR 1. MARTS 1981  
 

19. For varmeforsyningsvirksomheder stiftet før ikrafttrædelsen af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser den 1. marts 1981, er den initiale indskudskapi-

tal værdien af varmeforsyningsvirksomheden som helhed ved reguleringens 

ikrafttræden. For disse varmeforsyningsvirksomheder kan den initiale ind-

skudskapitals størrelse opgøres på to forskellige måder:  

1. En varmeforsyningsvirksomhed, der har dokumentation i form af et eksi-

sterende revideret regnskab enten pr. 1. marts 1981 eller for det regnskabs-

år, som er afsluttet tættest på denne dato (f.eks. 31. december 1980 eller 31. 

juni 1981), kan som udgangspunkt lægge egenkapitalen heri til grund for 

opgørelse af indskudskapitalen. Dette skyldes, at egenkapitalen er differen-

cen mellem aktivernes værdi og varmeforsyningsvirksomhedens gæld, jf. 

definitionen i § 25 i årsregnskabsloven
6
. Grunden til, at gælden skal træk-

kes fra aktivernes værdi, er, at to varmeforsyningsvirksomheder med akti-

ver med samme værdi, men med gæld af meget forskellig størrelse også vil 

have forskellig værdi.  

 

2. For det andet kan varmeforsyningsvirksomheden vælge at anvende det så-

kaldte administrationsgrundlag og den dertil hørende komponentliste med 

standard levetider og anskaffelsespriser i 1981 på en række fjernvarme-

komponenter som grundlag for beregning af aktivernes værdi ud fra genan-

skaffelsespriser.  Udgangspunktet er i øvrigt det samme: Værdien af var-

meforsyningsvirksomheden pr. 1. marts 1981 beregnes som differencen 

mellem aktivernes værdi og virksomhedens gæld. 

 

20. Anvendelse af administrationsgrundlaget forudsætter, at varmeforsynings-

virksomheden kan redegøre for følgende:  

 Hvilke aktiver den besad pr. 1. marts 1981,  

 Anskaffelsestidspunktet for det enkelte aktiv og 

 Den samlede anskaffelsespris (anlægsomkostning) for det enkelte aktiv 

 
6 Lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015. 
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Energitilsynet har ved notat af 16. december 2015 om opgørelse af forrentnings-

grundlag mv. efter varmeforsyningsloven fastsat yderligere retningslinjer for op-

gørelsen af indskudskapitalen opgjort efter administrationsgrundlaget.
 7
 

4.3.2. DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL I VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

STIFTET EFTER 1. MARTS 1981  

21. Den initiale indskudskapital for varmeforsyningsvirksomheder stiftet efter

den 1. marts 1981, er den kapital, som ejeren/ejerne har indskudt i virksomhe-

den ved stiftelsen, f.eks. som andelskapital. Indskud vil oftest være kontante 

indskud. Indskudskapitalen skal i selskabets bogføring opgøres særskilt.  

22. Varmeforsyningsvirksomheder, der er stiftet efter den 1. marts 1981, kan

ikke vælge at anvende administrationsgrundlaget til opgørelse af indskudskapi-

tal. 

4.4. ANDEN PRAKSIS OM FORRENTNINGSGRUNDLAGET 

23. Udover ovennævnte afgørelser, har Energitilsynet og tidligere Gas- og

Varmeprisudvalget behandlet en række sager om forrentning af indskudskapital 

eller egenkapital, jf. punkt 158 i EGJ-2012.  Sammenfattende har det været 

Gas- og Varmeprisudvalgets og efterfølgende Energitilsynets praksis om for-

rentningsgrundlaget, at 

 kun indskudskapital kan forrentes,  

 egenkapital ud over indskudskapital ikke kan forrentes,  

 andelskapital/aktiekapital efter en konkret vurdering kan anses for indskuds-

kapital, og 

 indskudskapital skal opgøres selvstændigt i varmeforsyningsvirksomhedens 

regnskab 

4.5. EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER AF FORRENTNINGSGRUNDLAGET 

24. Det er indskudskapitalen ved begyndelsen af et regnskabsår, der kan søges

forrentet (forrentningsgrundlaget). Indskudskapitalen ved regnskabsårets start 

opgøres på baggrund af den initiale indskudskapital med følgende korrektioner 

for efterfølgende forhold siden 1. marts 1981, jf. Energiklagenævnets afgørelse 

af 9. november 2010
8
 og afsnit 4.4. i EGJ-2012:  

 Nye indskud fra ejerne 

7 Notatet har j.nr. 15/10485 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  

8 Ved afgørelsen ophævede og hjemviste Energiklagenævnet EGJ-2009 til fornyet behandling. Energiklagenæv-

nets afgørelse har j.nr. 1021-10-3 og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  
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 Nedsættelse af indskudskapitalen ved udlodning til ejerne 

 Forrentning af indskudskapital, som er tiltrådt af Energitilsynet, og som fort-

sat er indestående i virksomheden 

25. Disse korrektioner gælder, uanset om varmeforsyningsvirksomheden blev

stiftet før eller efter den 1. marts 1981. 

4.6. FASTSÆTTELSEN AF FORRENTNINGSBELØBET 

26. Det fremgår hverken af afskrivningsbekendtgørelsen, af varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 2, eller af forarbejderne til denne bestemmelse, hvad der skal 

forstås ved en "rimelig forrentning", herunder hvilke lovlige hensyn Energitil-

synet kan eller skal inddrage i den vurdering, tilsynet skal foretage efter af-

skrivningsbekendtgørelsens § 6.  

27. I overensstemmelse hermed har Energiklagenævnet i sin afgørelse af 9. no-

vember 2010 fastslået, er der ved vurderingen af, om en given forrentning af 

indskudskapitalen kan anses for rimelig, er overladt Energitilsynet et betydeligt 

skøn. Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår bl.a. følgende: 

"[...] 

Der er hverken i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, eller i forarbejderne til bestemmelsen samt i 

afskrivningsbekendtgørelsens § 6 nærmere defineret, hvorledes begrebet rimelig skal forstås 

herunder, hvilken hensyn der kan indgå i Energitilsynets vurdering af, om en given forrentning af 

indskudskapitalen kan anses for rimelig. Ved denne vurdering er der således overladt et betyde-

ligt skøn til Energitilsynet. 

[...]". 

28. For Energitilsynets godkendelse betyder princippet "rimelig forrentning", at

der er tale om en samlet vurdering af alle de elementer, der udgør fastsættelsen af 

forrentningen, jf. punkt 120 i EGJ-2012.  

4.7. LEVERING AF VARME TIL PROCESFORMÅL 

29. Energitilsynet konkluderede ved tilkendegivelse af 23. juni 2010
9
, at levering

af varme til procesformål også var omfattet af varmeforsyningslovens prisbe-

stemmelser. Ved lov nr. 577 af 18. juni 2012 om lov om ændring af lov om varme-

forsyning, lov om elforsyning og byggeloven, blev formuleringen i varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, ændret, hvorefter levering til procesformål ikke længere 

var omfattet af prisbestemmelserne. Levering af varme til procesformål fra de 

centrale værker, var dog fortsat omfattet.    

30. Af lovforslag nr. 183, som fremsat 2. maj 2012 fremgår følgende:

”[...] 

Anlæg, der producerer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, som bliver anvendt til 

andre formål end rumopvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, er ikke kollektive varme-

9 Tilkendegivelsen har j.nr. 4/0906-0300-0011 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk.      
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forsyningsanlæg, og er således generelt ikke omfattet af lovens bestemmelser. Procesanlæg, 

som producerer eller leverer til procesformål, er f.eks. ikke kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Kapitel 4 i lov om varmeforsyning, der handler om priser, har imidlertid et særligt anvendelsesom-

råde, som er bredere end anvendelsesområdet for de andre kapitler i lov om varmeforsyning. 

Prisbestemmelsernes anvendelsesområde er fastlagt i § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning.  

… 

Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 23. juni 2010 bestemt, at prisbestemmelsen gælder alle 

leveringer af opvarmet vand, damp eller gas fra de omfattede virksomheder uanset formålet her-

med. Dvs. at såvel levering med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsy-

ning med varmt vand som levering til andre formål, som i øvrigt ikke falder under lovens anven-

delsesområde, skal ske efter reglerne i lovens kapitel 4. 

… 

(§ 20, stk. 1) 

… 

Forslaget tager udgangspunkt i Energitilsynets tilkendegivelse, og ændrer § 20, stk. 1, således, at 

prisbestemmelsernes anvendelsesområde bliver begrænset til levering af opvarmet vand, damp 

eller gas bortset fra naturgas til det indenlandske marked med det formål at levere energi til byg-

ningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Prisbestemmelsernes anvendelsesområde 

skal således ses i sammenhæng med lovens formålsbestemmelse, som er fastlagt i § 1, hvoraf 

det fremgår, at lovens formål bl.a. er »at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder mil-

jøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand«. 

Levering til procesformål eller andre formål, som ikke i øvrigt er omfattet af loven, er således hel-

ler ikke omfattet af prisbestemmelserne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning. 

§ 20, stk. 1, indeholder anvendelsesområdet for bestemmelserne i kapitel 4. Når levering af en

ydelse ikke er omfattet af § 20, stk. 1, er den således heller ikke omfattet af de øvrige bestem-

melser i kapitel 4. 

For det andet understreger ændringen i § 20, stk. 1, at prisreguleringen alene gælder levering af 

opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til de nævnte formål. Når en virksomhed om-

fattet af § 20, stk. 1, også leverer til andre formål eller leverer helt andre ydelser, f.eks. el eller af-

faldsbortskaffelse, er disse ydelser ikke underlagt prisreguleringen i stk. 1. 

... 

”[...] 

2.1.2. Prisbestemmelserne indebærer regnskabsmæssig adskillelse 

Kraft-varme-anlæg, der producerer såvel el som opvarmet vand eller damp, vil kunne handle med 

el på markedsvilkår, men skal levere opvarmet vand eller damp til en omkostningsbestemt pris. 

Prisbestemmelserne i lov om varmeforsyning indebærer, at produktion og levering af opvarmet 

vand eller damp skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra eventuelle andre ydelser, som en virk-

somhed leverer, således, at der kan ske en kontrol af, om prisfastsættelsen for varmen er sket i 

overensstemmelse med prisbestemmelserne. Energitilsynet er den myndighed, der holder tilsyn 

med, at prisbestemmelserne i lov om varmeforsyning bliver overholdt. 

På kraft-varme-anlæg betyder prisreguleringen for levering af opvarmet vand og damp konkret, at 

omkostninger til produktionen skal fordeles mellem el og varme. Der vil således være særom-

kostninger til elproduktion, særomkostninger til varmeproduktion og fællesomkostninger, der skal 

fordeles. 

Energitilsynet har i øvrigt en praksis for, at produktion og levering af opvarmet vand eller damp 

ikke skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra eventuelle andre aktiviteter, hvis indtægterne fra 

disse aktiviteter anvendes til at nedsætte varmeprisen. Muligheden for ikke at foretage regn-

skabsmæssig adskillelse af aktiviteter ændres ifølge Energitilsynet ikke af det forhold, at det ikke 

kan udelukkes, at den enkelte aktivitet isoleret set i perioder ikke dækker omkostningerne forbun-

den med netop denne aktivitet. Aktiviteten skal dog efter Energitilsynets vurdering kunne betrag-

tes som en sædvanlig aktivitet for en varmeforsyningsvirksomhed. Det betyder, at virksomheder, 

der ikke har fortjeneste for øje, som for eksempel kommunalt eller forbrugerejede kraft-varme-

anlæg, ikke skal lave en fordeling af omkostninger mellem el og varme, når Energitilsynet har 

truffet afgørelse herom. 

... 

Hvis levering af opvarmet vand, damp eller gas til f.eks. procesformål sker med det formål at ind-

tjene overskud til virksomheden ejere, må denne aktivitet som minimum holdes regnskabsmæs-

sigt adskilt fra levering af varme eller gas til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand. På anlæg, der f.eks. leverer både varme, der er omfattet af § 20, stk. 1, og procesvarme, 
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betyder en sådan regnskabsmæssig adskillelse konkret, at omkostninger til produktionen skal 

fordeles mellem procesvarme og varme omfattet af stk. 1. I så fald skal der for fordeling af fæl-

lesomkostninger anvendes fordelingsnøgler, f.eks. med udgangspunkt i fordelingen af varme-

mængden til henholdsvis rum- og procesvarme. Energitilsynet vil have kompetence til at vurdere, 

om omkostningsfordelingen mellem rum- og procesvarme må anses for rimelig. 

[...]”. 

 

 

Af tillægsbetænkningen til lovforslaget fremgår: 

 
”[...] 

Ved ændringsforslag til 2. behandling ændredes den foreslåede § 20, stk. 1, i lov om varmeforsy-

ning med det formål at opretholde anvendelse af prisbestemmelserne for levering af opvarmet 

vand eller damp til andre formål end rumopvarmning og forsyning med varmt brugsvand i de cen-

tralt forsynede områder. Hensigten var at beskytte procesvarmeforbrugere, over for hvem det 

centrale kraft-varme-værk har en monopollignende position. Ved dette ændringsforslag foreslås 

det, at alene levering af varmt vand fortsat skal ske efter prisbestemmelserne, og at levering af 

damp kan ske på markedsbestemte vilkår. 

[...]”. 

 

31. Ved lov nr. 745 af 1. juni 2015 om lov om ændring af lov om varmeforsyning 

og byggeloven blev varmeforsyningslovens § 20 c vedtaget. Af forarbejderne til 

bestemmelsen (lovforslag nr. 177 som fremsat den 25. marts 2015) fremgår føl-

gende: 

”[...] 

Efter gældende ret er levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, der ikke 

sker med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, ikke 

omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering i § 20, stk. 1. Levering af opvarmet vand til an-

dre formål fra de centrale værker, er dog, jf. § 20, stk. 1, 2. pkt. omfattet af prisreguleringen. 

 
Det foreslås at indsætte en ny bestemmelse i varmeforsyningslovens kapitel 4 om priser, som in-

deholder en forpligtelse for varmeforsyningsvirksomheder om at producere og levere opvarmet 

vand, damp eller gas (bortset fra naturgas) til procesformål efter prisreguleringen, hvis er tale om 

samproduktion med disse ydelser til rumvarmeformål og ydelserne ikke er regnskabsmæssigt 

adskilt fra hinanden. Kravene foreslås at blive fastsat i en ny § 20 c. 

 
Efter den foreslåede bestemmelse i § 20 c vil levering af opvarmet vand, damp eller gas som ud-

gangspunkt skulle ske efter prisreguleringen uanset, at det sker til procesformål eller rumvarme-

formål. Der henvises for en beskrivelse af begreberne rumvarmeformål og procesvarmeformål til 

bemærkninger til § 2 b, stk. 1. Hvis der f.eks. er tale om biogas, der både leveres til kraftvarme og 

opgradering, skal hele biogasleveringen, også den til opgradering, ske til en omkostningsbestemt 

pris, men det vil fortsat være muligt, at forrente indskudskapital eller indregne et overskud ved 

produktion på vedvarende energi. Hvis en virksomhed vil beholde muligheden for fri anvendelse 

af overskuddet på levering af biogas til opgradering, skal aktiviteten holdes regnskabsmæssigt 

adskilt fra levering af biogas til kraftvarme. 

 
Hvis en virksomhed vil udøve de nævnte aktiviteter i samme selskab med varmeaktiviteterne skal 

dette anmeldes dels ved budgettering forud for det pågældende varmeår, og dels i forbindelse 

med priseftervisning. Energitilsynet fører tilsyn med, at kravene i bestemmelsen overholdes, jf. 

den foreslåede ændring af lovens § 21, stk. 4. Der henvises til bemærkninger til forslaget § 2, nr. 

6. 

[..]”. 

 

32. Af betænkningen til lovforslaget (betænkning nr. 177 afgivet den 7. maj 

2015) fremgår: 

”[...] 
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Efter den gældende varmeforsyningslovs § 20, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., som indeholder prisregulerin-

gens hovedregel, gælder prisreguleringen alene opvarmet vand, damp eller gas bortset fra natur-

gas, der leveres med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt brugsvand (rumvarmeformål). Levering af opvarmet vand, damp eller gas til andre formål, 

herunder procesformål, er som hovedregel ikke omfattet af prisreguleringen, som indeholder en 

regulering med en omkostningsbestemt pris. Det betyder, at levering af opvarmet vand, damp el-

ler gas til procesformål kan ske på markedsvilkår. 

Den i lovforslagets § 1, nr. 5, foreslåede bestemmelse i varmeforsyningslovens § 20 c medfører, 

at levering af opvarmet vand, damp eller gas til procesformål fremover vil blive omfattet af varme-

forsyningslovens prisregulering i §§ 20-20 b, medmindre ydelserne holdes regnskabsmæssigt 

adskilt fra levering til rumvarmeformål.  

… 

Levering på markedsvilkår vil efter den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen kunne foretages, 

hvis virksomheden anmelder en omkostningsfordeling af ydelserne til Energitilsynet, jf. § 21, stk. 

1. 

… 

Efter fremsættelse af lovforslaget er det blevet klart, at kravet om regnskabsmæssig adskillelse af 

rumvarme og procesvarme, hvor problemstillinger angående kraftvarmekravet og elforsyningssik-

kerhed umiddelbart ikke gør sig gældende, alligevel utilsigtet kan påvirke praksis angående andre 

former for forenet produktion, såsom samproduktion af el og varme. Derfor vurderes det hen-

sigtsmæssigt at ophæve dette krav og erstatte det med et krav om, at der skal anmeldes en om-

kostningsfordeling til Energitilsynet, jf. § 21, stk. 1. 

… 

Omkostningsfordelingen er en del af grundlaget for rumvarmeprisen. Det er denne fordeling, der 

lægges til grund for den pris, som rumvarmeforbrugerne skal betale. Det er således ikke tilstræk-

keligt med alene en efterfølgende fordeling af de faktisk afholdte omkostninger ved priseftervis-

ning. 

For at opfylde kravet i den foreslåede nyaffattelse af § 20 c betyder det, at virksomheden alene 

må levere til procesformål på markedsvilkår, hvis der er anmeldt en omkostningsfordeling for le-

vering til rumvarmeformål og levering til procesformål. Er der ikke anmeldt en sådan omkost-

ningsfordeling til Energitilsynet, medfører det ifølge den foreslåede nyaffattelse af varmeforsy-

ningslovens § 20 c, at levering til procesformål skal ske i overensstemmelse med §§ 20-20 b. 

[...]”. 

4.8. ELFORSYNINGSLOVEN 

 

33. Elforsyningslovens (lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016) § 75 har føl-

gende ordlyd: 

”[...] 

     § 75. Priser og leveringsbetingelser for elproduktionsvirksomheders salg af elektricitet fastsæt-

tes ved aftale.  

     Stk. 2. Ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg må ved fastsættelsen af priser og leveringsbetin-

gelser for fjernvarme, jf. § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, ikke udnytte deres stilling til at for-

dele deres omkostninger på en måde, der må anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne.  

     Stk. 3. Virksomheder, som producerer elektricitet ved forbrænding af affald, skal økonomisk 

hvile i sig selv bortset fra virksomheder, som producerer elektricitet med tilladelse efter § 12 a. 

Ejere af affaldsforbrændingsanlæg må ved fastsættelsen af priser og betingelser for affaldsbe-

handling og for levering af fjernvarme ikke udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger 

på en måde, der anses for urimelig for brugerne af affaldsbehandlingsanlægget eller for fjernvar-

meforbrugerne. 

     Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om fordelingen efter stk. 2 

og 3.  

[...]”. 

 

34. Hjemlen i § 75, stk. 4, er endnu ikke benyttet. 
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4.9. FORARBEJDER 

35. Bestemmelsen i elforsyningslovens § 75, stk. 3, fik sin ordlyd ved vedtagelsen

af lovforslag nr. 234 fremsat den 29. april 1999 om forslag til Lov om elforsyning. 

Af lovforslaget fremgår bl.a. følgende: 

”[...] 

Til § 75 

Med bestemmelsen i § 75, stk. 3, sikres, at et økonomisk hvile-i-sig-selv princip svarende til det 

hvile-i-sig-selv princip, som har fundet udtryk i miljøbeskyttelseslovens § 48 henholdsvis i varme-

forsyningslovens kapitel 4, vil gælde for samtlige virksomheder, som ejer og driver affaldsfor-

brændingsanlæg, idet affaldsbehandlingsvirksomheden som helhed, dvs. inklusiv indtægterne fra 

den tilknyttede elproduktion, økonomisk skal hvile-i-sig-selv, således som det hidtil har været til-

fældet. 

Over- eller underskud vedrørende elproduktion skal indgå i beregningen af affaldsbehandlingspri-

sen/affaldsgebyret og i varmepriserne. For kommuner, der producerer elektricitet i medfør af § 4, 

stk. 1, 1. pkt., omfatter reglen i stk. 3, 1. pkt. kommunens samlede affaldsbehandling og indtæg-

terne fra den tilknyttede elproduktion, jf. § 48 i lov om miljøbeskyttelse. Priserne for varme regule-

res fortsat i varmeforsyningsloven. Eventuelle overskud inklusiv indtægter fra tilknyttet elprodukti-

on og opgjort efter en rimelig forrentning af indskudskapitalen vil skulle afspejles i lavere affalds-

behandlingspriser/affaldsgebyrer henholdsvis lavere priser for virksomhedens varmeleverancer. 

Med bestemmelsen i stk. 3 vil virksomhederne ikke kunne vælte omkostninger over på brugerne 

af affaldsbehandlingsanlægget eller på fjernvarmeforbrugerne ved at sælge den tilknyttede elpro-

duktion til priser, som er lavere end den højest mulige afregningspris. Affaldsbehandlingsbehand-

lingsanlægget vil være sikret afsætning af den producerede elektricitet til en i loven eller i medfør 

af loven fastsat afregningspris. 

[...]”. 

36. Af betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 31. maj

2012
10 

fremgår bl.a. følgende om fordelingen af fællesomkostninger på affalds-

forbrændingsanlæg: 

”[...] 

3. Udtalelse fra klima-, energi- og bygningsministeren

Klima-, energi- og bygningsministeren har over for udvalget oplyst følgende som præcisering af 

gældende ret efter elforsyningsloven og varmeforsyningsloven for fordeling af omkostninger på 

affaldsforbrændingsanlæg: 

»I de almindelige bemærkningers afsnit 5.1. om gældende ret for affaldsforbrændingsanlæg er 

anført følgende: »Efter Energitilsynets praksis skal fordeling af omkostningerne mellem de tre 

ydelser, el, affald og varme, på disse anlæg ske ved at fratrække elindtægterne fra anlæggets 

særomkostninger til elproduktion samt fællesomkostningerne. De resterende omkostninger forde-

les herefter i særomkostninger til affaldsbortskaffelse, særomkostninger til varmeproduktion og 

fællesomkostninger til affald og varme. Fællesomkostningerne skal fordeles via en fordelingsnøg-

le. Omkostningsfordelingen skal være rimelig og Energitilsynet vil, jf. § 21, stk. 4, i lov om varme-

forsyning, have mulighed for at ændre fordelingen, hvis dette ikke er tilfældet.« 

Sekretariatet for Energitilsynet har gjort opmærksom på, at Energitilsynet ikke har taget stilling til 

den i forslaget omtalte praksis. 

10 Betænkning til lovforslag nr. 183 fremsat den 3. maj 2012 om forslag til lov om ændring af lov om varmefor-

syning, lov om elforsyning og byggeloven (Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varme-anlæg og 

udvalgte barmarksværker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne samt forbud mod 

installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.)  
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Jeg skal derfor præcisere, at fordeling af omkostningerne mellem de tre ydelser, el, affald og 

varme, på affaldsforbrændingsanlæg efter Energitilsynets praksis skal ske ved at fratrække elind-

tægterne fra anlæggets samlede omkostninger ud fra en formodning om, at elindtægterne dæk-

ker omkostningerne til elproduktion. De resterende omkostninger fordeles herefter i særomkost-

ninger til affaldsbortskaffelse, særomkostninger til varmeproduktion og fællesomkostninger til af-

fald og varme. Fællesomkostninger skal fordeles via en fordelingsnøgle. Omkostningsfordelingen 

skal være rimelig, og Energitilsynet vil, jf. § 21, stk. 4, i lov om varmeforsyning, have mulighed for 

at ændre fordelingen, hvis dette ikke er tilfældet.« 

 [...]”. 

 

37. I de generelle bemærkninger i lovforslag nr. 240 af 29. marts 2000
11

 til den 

tidligere formulering af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, er lovgiver også 

inde på udfordringerne ved fastsættelse af en omkostningsbestemt varmepris: 

”[...] 

3. Prisen for ydelser fra anlæg omfattet af varmeforsyningsloven 

 

    Som hovedregel vil prisen for varme fra anlæggene blive fastsat som hidtil ud fra de nødvendi-

ge omkostninger efter det såkaldte »hvile-i-sig-selv«-princip i varmeforsyningsloven. 

 

    For kraftvarmeanlæggene er prisen for varme reguleret i elforsyningsloven således, at fjern-

varmeforbrugerne kun betaler for omkostninger, der er nødvendige for varmeproduktionen. End-

videre bestemmer elforsyningsloven, at de kraftvarmeproducerende affaldsforbrændingsanlæg 

fortsat skal være omfattet af »hvile-i-sig-selv«-princippet, således som det fremgår af henholdsvis 

varmeforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. 

 

    For affaldsforbrændingsanlæggene har det vist sig, at »hvile-i-sig-selv«-princippet i varmefor-

syningsloven imidlertid ikke altid er tilstrækkeligt til at sikre rimelige varmepriser. 

 

    Ved opgørelse af prisen på varme indregnes særomkostninger ved varmeproduktionen samt 

den andel af fællesomkostningerne, der henregnes til varmesiden. Det tidligere Gas- og Varme-

prisudvalg har anvendt et afregningsprincip, som tager udgangspunkt i den laveste af enten den 

omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen på varmen, hvor sidstnævnte svarer til den 

pris, varmen kunne produceres til på alternative anlæg. 

 

    Konkurrenceankenævnet har tidligere stadfæstet, at substitutionsprisen skal tage udgangs-

punkt i en faktisk substitutionsmulighed. Dette princip kan give problemer ved fastlæggelsen af 

substitutionsprisen for de fjernvarmeanlæg, hvor den alternative forsyningsmulighed kun kan ud-

gøres af eksisterende kedelanlæg til fyringsolie eller naturgas. Disse anlæg til spids- og reserve-

last er ofte fyringsøkonomisk dyrere at producere på. Substitutionsprisen kan derfor blive for høj i 

forhold til, hvad der ville have været gældende, hvis fjernvarmeanlægget havde baseret varme-

produktionen på for eksempel kraftvarmeproduktion. Desuden kan substitutionsprisen blive base-

ret på et forsyningsanlæg og/eller et brændsel, som ikke vil kunne godkendes efter varmeforsy-

ningslovgivningen. 

 

    Den omkostningsbestemte varmepris er ligeledes vanskelig at opgøre, da det er kompliceret 

ud fra objektive kriterier at foretage en præcis fordeling af de fælles omkostninger på affaldsfor-

brændingsanlæggene. Ved fordeling af fællesomkostningerne har Gas- og Varmeprisudvalget 

derfor foretaget en rimelig fordeling af fællesomkostningerne ved de forskellige produkter fra af-

faldsanlægget. Den del af fællesomkostningerne, der kan henføres til elproduktion, og særom-

kostningerne ved elproduktionen betragtes som betalt af den garanterede elindtægt. Gas- og 

Varmeprisudvalget fordeler de resterende fællesomkostninger mellem varme og bortskaffelse af 

affald efter individuelle fordelingsnøgler. Endelig har Gas- og Varmeprisudvalget vurderet, om 

varmeprisen baseret på fordelingsnøglen ligger på niveau med den varmepris, der fremkommer 

 
11 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (Ophævelse af bestemmelser om naturgas, ændrede 

prisbestemmelser, Energitilsynet og ændrede klagebestemmelser) som fremsat den 29. marts 2000. 
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efter substitutionsprincippet, og om prisen på bortskaffelse af affald svarer til det, man ser andre 

steder i landet. 

For så vidt angår de fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg, er disse anlægs hovedinteres-

se at bortskaffe affaldet billigst muligt. Anlæggene opføres og drives derfor primært ud fra affalds-

interesser, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med fjernvarmeanlæggets interesser. 

Endvidere kan et lokalt fjernvarmeværk være bundet gennem varmeforsyningslovgivningen til at 

aftage affaldsvarme, som er baseret på affaldsleverancer fra typisk en større region. De relativt få 

varmekunder tilknyttet et sådant anlæg kan derfor komme i den situation, at de får øgede udgifter 

til varmeproduktion, hvor de relativt mange affaldskunder i flere byer kan få bortskaffet deres af-

fald relativt billigt. 

    Varmekunderne er derfor i dag ikke altid tilstrækkeligt sikret mod, at for store omkostninger 

væltes over på varmeproduktionen som følge af den praksis, der er gældende ved beregning af 

varmeprisen, og som følge af de interesseforskelle, der i øvrigt kan være mellem varme- og af-

faldssiden ved etablering og drift af affaldsforbrændingsanlæg. 

    På denne baggrund fastsætter lovforslaget derfor nye bestemmelser om prisregulering af af-

faldsforbrændingsanlæg. Formålet hermed er at understøtte princippet om en omkostningsægte 

fordeling af omkostningerne, så varmekunder, der modtager varme fra affaldsanlæg, beskyttes 

mod urimelige varmepriser og betingelser. Med lovforslaget kan der fastlægges retningslinjer for 

fordeling af omkostninger til bortskaffelse af affald og produktion af varme på affaldsforbræn-

dingsanlæg. Endvidere kan der fastlægges regler om et prisloft for varmen fra affaldsforbræn-

dingsanlæg. Dette prisloft vil blive bestemt ud fra et effektivt drevet anlæg, der i stedet ville være 

blevet etableret i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinjer for etablering af et kol-

lektivt varmeforsyningsanlæg i det pågældende område. 

[...]”. 

4.10 ENERGITILSYNETS OG SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS KOMPE-

TENCE 

38. Energitilsynets opgaver fremgår af bekendtgørelse nr. 163 af 20. februar

2000 om Energitilsynets opgaver. På tilsynets møde den 31. januar 2012 god-

kendte Energitilsynet forrentningsordenen for tilsynet. Forrentningsordenen er 

endvidere godkendt af Klima-, energi- og bygningsministeren. Forretningsor-

denen fastsætter bl.a. Energitilsynets opgaver og Sekretariatet for Energitilsy-

nets opgaver. Af forrentningsordenen fremgår bl.a. følgende:  

[...]" 

Energitilsynets opgaver 

§ 5. Energitilsynet træffer afgørelse efter forelæggelse af sager af principiel karakter, herunder 

sager af væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse.  

... 

Sekretariatet for Energitilsynets opgaver  

§ 38. Energitilsynets sekretariatsforretninger varetages af Sekretariatet for Energitilsynet.  

§ 39. Sekretariatet for Energitilsynet udfører tilsynets beslutninger.  

Stk. 2. Sekretariatet kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste 

praksis, i overensstemmelse med de af tilsynet tilkendegivne retningslinier eller i sager af mindre 

økonomisk betydning. På Energitilsynets nærmest følgende møde afgiver sekretariatet beretning 

om væsentlige afgørelser truffet af sekretariatet og andre væsentlige forhold vedrørende sekreta-

riatets virksomhed.  

[...]". 

39. I notatet "Forelæggelse af sager" redegøres nærmere for, hvilke typer af sa-

ger der forelægges Energitilsynet og for den fremgangsmåde, der følges af se-

kretariatet ved forelæggelsen. Af notatet fremgår bl.a. følgende: 
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"[...] 

Energitilsynet administrerer reglerne i elforsyningsloven, varmeforsyningslovens kapitel 4 (priska-

pitlet) og naturgasforsyningsloven. Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for, hvilke sagstyper, 

der skal afgøres af Energitilsynet. Det er derimod fastlagt i Energitilsynets forretningsorden, at til-

synet i et vist omfang kan delegere sin afgørelseskompetence til Energitilsynets sekretariat. Den-

ne regel administreres således, at principielle sager forelægges for Energitilsynet til afgørelse.  

... 

 

2. Har sagen stor økonomisk betydning? 

 

Selvom en sag vedrører et bestemmelsesgrundlag, som Energitilsynet tidligere har anvendt, og 

der således kan siges at foreligge en praksis herom, kan det i sager af stor økonomisk betydning 

alligevel være relevant at forelægge sagen for Energitilsynet som en principiel sag.  

Det skyldes, at der kan være forhold, der præger sagen på en særlig måde, fordi der er tale om 

en sag med større økonomisk betydning.  

En sag kan f.eks. have stor økonomisk betydning ved, at det omtvistede spørgsmål i sig selv er 

stort eller ved, at der, set i relation til den konkrete virksomhed, er tale om et ekstraordinært stort 

beløb. Omvendt kan et isoleret set stort beløb have relativ lille betydning, hvis der er tale om en 

virksomhed med et stort forbrugergrundlag, omsætning eller andet.  

På det grundlag er det vanskeligt generelt at sætte faste rammer for, hvornår en sag har større 

økonomisk betydning, men er der tale om beløb af en vis størrelse, bør det under alle omstæn-

digheder overvejes og eventuelt drøftes med formanden, om dette kan give grundlag for, at sa-

gen skal forelægges tilsynet.  

[...]". 

 

5. PRAKSIS 

 

40. I det følgende gennemgås øvrige relevant praksis for vurderingerne i dette 

notat: 

Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002, Aars Varmeværk: Fordeling af fæl-

lesomkostninger med Renovest I/S  

41. Aars Varmeværk anmodede om Energitilsynets stillingtagen til, om den 

pris, Renovest betalte for forbrænding af affald på deres affaldsforbrændings-

anlæg, skulle fastsættes til den omkostningsbestemte pris eller om prisen, som 

det var tilfældet, kunne fastsættes med udgangspunkt i naturgasprisen. Aars 

Varmeværk oplyste, at fordelingen af fællesomkostninger i året 1. juli 1999 til 

30. juni 2000 havde været så skæv, at varmeforsyningen måtte bære 92,7 pct. 

og Renovest 7,3 pct. af affaldsforbrændingsanlæggets fællesomkostninger. 

42. Efter Energitilsynets opfattelse var fordeling af fællesomkostningerne til 

ugunst for varmeforbrugerne og urimelig. De konkrete beregninger viste, at 

hvis prisen på affaldsvarme (den omkostningsbaserede pris) skulle holdes un-

der substitutionsprisen, forudsatte dette, at fællesomkostningerne blev fordelt 

med maksimalt 75 pct. til varmesiden og mindst 25 pct. til affaldssiden. Dette 

svarede til, at affaldsbehandlingsprisen blev på ca. 120 kr./tons, der var blandt 

de laveste i området. 

43. Energitilsynet udtalte, at Gas- og Varmeprisudvalget tidligere havde fundet, 

at en fordeling af fællesomkostningerne med 60 pct. til varmesiden og 40 pct. 

til affaldssiden ikke umiddelbart var urimelig. Tilsynet udtalte endvidere, at 

hvis den varmepris, der fremkommer som et resultat af den valgte omkost-

ningsfordelingsnøgle, ved en efterfølgende kontrol viste sig ikke at ligge langt 
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fra substitutionsprisen, ville det være en indikator for, at omkostningsfordelin-

gen formentlig ikke vil kunne anses for urimelig. Imidlertid kunne en 60/40-

fordeling ikke umiddelbart udledes af talmaterialet i den konkrete sag. Derfor 

fandt Energitilsynet efter en konkret vurdering, at en fordeling af fællesom-

kostninger med 75 pct. til varmesiden og 25 pct. til affaldssiden ikke umiddel-

bart ville forekomme urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

Energitilsynets tilkendegivelse af 4. februar 2015 om Odense Kraftvarmeværk A/S 

– genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affalds-

varme 

44. Sagen drejede sig omkostningsfordelingen mellem varme- og affaldssiden

hos Odense Kraftvarmeværk A/S for perioden 2000-2010 og en efterregulering 

heraf. Sagen blev af Energiklagenævnet den 13. juni 2012 hjemvist til Energi-

tilsynet med henblik på vurderingen af en række forhold, herunder især vurde-

ringen af kraftvarmeværkets økonomiske råderum for indregningen af efterre-

guleringen, en klarere opdeling mellem sær- og fællesomkostninger og en vur-

dering af de resulterende priser i forhold til de relevante pejlemærker.   

45. I afgørelsen af 13. juni 2012 bemærkede Energiklagenævnet bl.a., at hver-

ken varmeforsyningslovens regler, forarbejderne hertil eller praksis sås at inde-

holde begrænsninger af, hvor lang en tidsmæssig periode en efterregulering af 

en overdækning kunne vedrøre. Energiklagenævnet fandt derfor, at en efterre-

guleringsperiode på 10 år som udgangspunkt ikke kunne anses for at være i 

strid med varmeforsyningslovens regler. Energiklagenævnet udtalte endvidere, 

at da fordelingsnøglen vedrørte fællesomkostningerne, var det nævnets vurde-

ring, at det var nødvendigt for rimelighedsvurderingen, at der var fuldstændig 

klarhed over, hvilke omkostninger der skulle kategoriseres som fællesomkost-

ninger, og hvilke omkostninger der skulle kategoriseres som særomkostninger.  

46. Sekretariatet vurderede i tilkendegivelsen af 4. februar 2015, at der ikke fo-

relå nogle af de af Energiklagenævnet påpegede mulige omstændigheder, som 

medførte, at efterreguleringsperioden 2000-2010 skulle ændres. Efter fastsæt-

telsen af størrelsen af sær- og fællesomkostningerne, hvorved sekretariatet bl.a. 

vurderede, at transportomkostningerne var en fælles- og ikke som tidligere 

vurderet en særomkostning, beregnede sekretariatet de resulterende varme- og 

affaldsbehandlingspriser ved anvendelsen af forskellige omkostningsforde-

lingsnøgler. Sekretariatet vurderede herefter de resulterende varme- og affalds-

behandlingspriser i forhold til de relevante pejlemærker. Som pejlemærker an-

vendte sekretariatet bl.a. substitutionsvarmeprisen for Fjernvarme Fyn og den 

landsgennemsnitlige affaldsbehandlingspris. Efter en samlet vurdering af de re-

levante pejlemærker fandt sekretariatet, at en varme-/affalds-

omkostningsfordeling på 60/40 ville være rimelig. Denne omkostningsforde-

ling medførte, at der skulle tilbageføres et beløb på ca. 59 mio. kr. fra affaldssi-

den til varmesiden. 

47. Sagens parter meddelte efterfølgende sekretariatet, at de tog tilkendegivel-

sen til efterretning. 
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Energiklagenævnets afgørelse vedrørende RenoSyd I/S 

48. Energiklagenævnet har i en afgørelse af 11. februar 2005
12

 om RenoSyd’s

I/S’ varmepriser udtalt følgende om § 20: 

”[...] 

Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 er at beskytte varmeaftagere 

mod urimelige priser.  

[...]” 

6. FORVALTNINGSRETLIGE GRUNDSÆTNINGER AF BETYDNING FOR ENERGITIL-

SYNETS BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM TILLADELSE TIL INDREGNING AF 

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 

6.1. VEJLEDNINGSPLIGT 

49. Forvaltningsmyndigheder er i forvaltningslovens
13

 § 7, stk. 1, pålagt en

pligt til i fornødent omfang at yde vejlede og bistand til de personer, der hen-

vender sig til myndigheden. Af bestemmelsen fremgår følgende: 

”[...] 

     § 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, 

der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 

     Stk. 2. ... 

[...]”. 

6.2. BEGRUNDELSE 

50. Forvaltningslovens kapitel 6 indeholder reglerne for begrundelse m.v. Af

kapitlet fremgår bl.a. følgende: 

”[...] 

     § 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, med-

mindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 

[...] 

     § 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold 

til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt 

skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skøns-

udøvelsen. 

     Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplys-

ninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgø-

relsen. 

     Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. Begrundel-

sens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, 

jf. §§ 15-15 b. 

[...]”. 

12 Energiklagenævnets afgørelse har j.nr. 21-193. 

13 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 
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5.3. LIGHEDSGRUNDSÆTNINGEN, HERUNDER BETYDNINGEN FOR ADMINISTRATIV 

PRAKSIS 

51. Lighedsgrundsætningen
14

, som har til formål at forhindre, at ens sager bli-

ver behandlet retligt forskelligt. Det følger således af lighedsgrundsætningen, at 

forskellige sager, hvor de faktisk forhold i det væsentlige er ligeartede skal be-

handles lige i retlig henseende, dvs. ved vurdering og fastsættelse af konse-

kvenser.  Lighedsgrundsætningen har især betydning som en supplerende ram-

me ved anvendelsen af bestemmelser, som overlader myndigheden et skøn.  

52. Administrativ praksis er i reglen ikke bindende for en forvaltningsmyndig-

hed, og en administrativ praksis kan således i almindelighed ændres, blot der er 

tale om en generel kursændring inden for lovens rammer og af saglige grunde. 

Så længe en administrativ praksis ikke er ændret, må der dog ikke forekomme 

enkeltstående ubegrundede afvigelser fra praksis. Enkeltstående fravigelser af 

praksis til fordel for en borger må for så vidt betragtes som værende i strid med 

den almindelige lighedsgrundsætning, medmindre der i det enkelte konkrete til-

fælde foreligger en saglig og tungtvejende grund til fravigelsen.   

14 Der kan læses nærmere herom i den forvaltningsretlige litteratur, se f.eks. ”Forvaltningsret, opgaver, hjemmel, 

organisation” af Bent Christensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, 2. udgave, side 182 ff., og 

”Forvaltningsret, Almindelige emner”, af Jens Garde m.fk., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009, 5. ud-

gave, side 252 ff. 
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