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1. Resumé 

1. Denne sag drejer sig om størrelsen af afskrivningsgrundlaget på 

den sydgående transmissionsledning, der forbinder Farum Fjernvarme 

A.m.b.a. (herefter Farum Fjernvarme) og Værløse Varmeværk A.m.b.a. 

med Hillerød Kraftvarmeværk (herefter den sydgående transmissionsled-

ning eller transmissionsledningen).  

2. Energitilsynet skal i denne sag tage stilling til, om en varmepris-

mæssigt nedskreven værdi for transmissionsledningen på 54,5 mio. kr. pr. 

1. januar 2011 giver anledning til indgreb. Vurderingen sker af hensyn til 

fremtidige varmepriser. 

3. Bagrunden for sagen er todelt: Dels er det aftalt som en betingelse 

for gennemførelsen af overdragelsen af transmissionsledningen 1. januar 

2011 fra Vattenfall A/S (herefter Vattenfall) til I/S Vestforbrænding (her-

efter Vestforbrænding), at købsprisen på 54,5 mio. kr. ikke overstiger den 

varmeprismæssigt nedskrevne værdi. Dels har Farum Fjernvarme – som 

forkøbsberettiget til transmissionsledningen – gjort gældende, at mar-

kedsprisen højest kan fastsættes til ledningens varmeprismæssigt ned-

skrevne værdi, og at den varmeprismæssigt nedskrevne værdi 31. decem-

ber 2010 var væsentligt lavere end 54,5 mio. kr. 

4. Den centrale uenighed mellem parterne er, hvorvidt Vattenfall, 

som overtog transmissionsledningen fra DONG Energy Power A/S (her-

efter DONG) 1. juli 2006, og andre tidligere ejere, har været forpligtet til 

at afskrive på transmissionsledningen.  

5. Sekretariatet lægger vægt på, at varmeforsyningslovens prisregule-

ring er en maksimalprisregulering, og at der heller ikke i reglerne om af-

skrivninger findes krav om en mindsteafskrivning. Grænserne for afskriv-

ninger er højst over en periode på 30 år og højst 20 % om året.  

6. Afgørende for indregning af afskrivninger i varmepriserne er efter 

varmeforsyningsloven, at afskrivninger alene kan – og skal – indregnes, 

hvis det har indgået i det anmeldte budget for varmeprisen. Det er ikke til-

fældet her. Det kan ikke efter varmeforsyningsloven tillægges betydning, 

at det privatretligt måtte have været aftalt, at der skulle ske afskrivninger. 

7. Priser, budgetter og priseftervisninger har ikke været indsendt i 

overensstemmelse med lovens krav i perioden, ligesom driften af trans-

missionsledningen i strid med loven ikke har været udskilt til et separat 

selskab, herunder i Vattenfalls ejertid fra 1. juli 2006. Sekretariatet finder 

ikke, at disse forhold ændrer på den ovennævnte vurdering. 
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2. Afgørelse 

8. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering truffet afgørelse om følgende: 

 At Energitilsynet ikke kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt 

Farum Fjernvarme har et aftaleretligt krav på, at ejere af transmissi-

onsledningen frem til 1. januar 2011 skulle foretage afskrivninger på 

transmissionsledningen i varmeforsyningslovens forstand, jf. § var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4, idet Energitilsynet ikke behandler 

klager vedrørende civilretlige tvister, jf. elforsyningslovens § 78, stk. 

1, 2. pkt. 

 

 At Energitilsynet afviser at give pålæg om ændring af afskrivnings-

grundlag/ anlægssaldo for den sydgående transmissionsledning på 

kr. 54,5 mio. pr. 1. januar 2011, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4, og afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 3, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2. Energitilsynet lægger herved til grund, at 

der ikke er foretaget afskrivninger på den sydlige transmissionsled-

ning i varmeforsyningslovens forstand fra etableringen til og med 

31. december 2010, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 3, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2. 

 

 



Side 4 af 50 

3. Sagsfremstilling 

3.1 Sagens tema 

9. Energitilsynet skal tage stilling til, om en varmeprismæssig værdi
1
 

for den sydgående transmissionsledning på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 

2011 giver anledning til indgreb.   

10. Energitilsynet har taget stilling til indregning af afskrivninger i 

varmeprisen tidligere, men ikke som i denne sag, om der burde være sket 

større afskrivninger end anført af ejerne. Sagen har desuden forbindelse 

med spørgsmålet om fastsættelse af markedspris for transmissionslednin-

gen, der har principiel karakter, og de 2 sager forelægges derfor samtidig 

for Energitilsynet.  

11. Den centrale uenighed mellem parterne er, hvorvidt Vattenfall, 

som overtog transmissionsledningen 1. juli 2006, og andre tidligere ejere 

har været forpligtet til at afskrive på transmissionsledningen både efter 

regler i varmeforsyningsloven og privatretlige aftaler.  

12. Vattenfall har oplyst, at det i perioden 1995-2010 ikke har været 

muligt at foretage varmeprismæssige afskrivninger, fordi de årlige var-

meprismæssige omkostninger inden afskrivninger har oversteget summen 

af de årlige indtægter. 

13. Farum Fjernvarme finder primært, at transmissionsledningen må 

anses for fuldt afskrevet og henviser til sit aftaleforhold med Vattenfall. 

Subsidiært anfører Farum Fjernvarme, at det må lægges til grund, at 

transmissionsledningen skal afskrives lineært over 20 år fra 1995, sådan 

at transmissionsledningen er fuldt afskrevet ved udgangen af 2015. 

14. I sagen skal også tages stilling til, hvilke forhold anført af parterne 

Energitilsynet har kompetence til at inddrage i bedømmelsen af spørgsmål 

om afskrivninger efter varmeforsyningsloven. 

3.2 Sagens baggrund 

15. Sagen startede principielt den 21. marts 2011, da Farum Fjernvar-

me rettede henvendelse til Energitilsynet vedrørende selskabets forkøbsret 

                                                 
1
 Afskrivningsbekendtgørelsen anvender begrebet anlægssum som afskrivningsgrundlaget 

før afskrivninger m.v., og anlægssum anvendes som den del af anlægssummen, der aktuelt 

ikke er afskrevet, men kan blive afskrevet fremover. Se nærmere i afsnit 4.2. Den varme-

prismæssigt nedskrevne værdi er således det samme som anlægssaldo og afskrivnings-

grundlag efter afskrivninger. 
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til den sydgående transmissionsledning.
2
 Derudover bad Farum Fjern-

varme Energitilsynet tage stilling til, om opgørelsen af afskrivninger på 

transmissionsledningen, der indgår i en varmeleveringsaftale mellem Fa-

rum Fjernvarme og Vattenfall, er i overensstemmelse med varmeforsy-

ningsloven.  

16. Sekretariatet traf den 13. oktober 2011 delafgørelse i spørgsmålet 

om forkøbsret og markedspris på transmissionsledningen
3
. Sekretariatet 

oplyste samtidig, at spørgsmålet om afskrivninger på transmissionsled-

ningen ville blive behandlet i særskilt sag. 

17. Der er 2 årsager til sagen; 

 at I/S Vestforbrænding (herefter Vestforbrænding) ved den betin-

gede overdragelse af transmissionsledningen 1. januar 2011 fra 

Vattenfall A/S (herefter Vattenfall) betingede sig, at købsprisen på 

54,5 mio. kr. ikke oversteg den varmeprismæssigt nedskrevne 

værdi, og  

 at Farum Fjernvarme har gjort gældende, at markedsprisen for 

transmissionsledningen højest kan fastsættes til ledningens var-

meprismæssigt nedskrevne værdi, og at der har været en pligt til at 

afskrive transmissionsledning lineært over 20 år, sådan at den 

varmeprismæssigt nedskrevne værdi er betydeligt lavere end 

købsprisen på 54,5 mio. kr.  

18. Argumentet fra Farum Fjernvarme om markedspris behandles i 

sagen om fastsættelse af markedspris, men i nærværende sag indgår, 

hvorvidt afskrivningsgrundlaget umiddelbart forud for den betingede 

overdragelse var lavere end 54,5 mio. kr., enten som følge af en pligt til at 

afskrive lineært over 20 år eller af andre årsager. 

3.3 Andre sager med tilknytning til parterne og transmissionsledningen 

19. Farum Fjernvarme har anført, at markedsprisen for transmissions-

ledningen er lig med den varmeprismæssigt nedskrevne værdi.
4
 Dette ar-

gument kæder særligt nærværende sag sammen med sagen om forkøbsret 

til transmissionsledningen. Sagen om forkøbsret/ markedspris m.v. fore-

lægges Energitilsynet til beslutning på samme møde. 

                                                 
2
 Bilag 1. Bilaget er også medtaget som bilag i sagen om fastsættelse af markedspris m.v. 

på transmissionsledningen, som forelægges samtidig med denne sag. 
3
 Bilag 2. Bilaget er også medtaget som bilag i sagen om fastsættelse af markedspris m.v. 

på transmissionsledningen.   
4
 Bilag 1, side 10 
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20. Farum Fjernvarme har desuden den 30. oktober 2012
5
 indbragt en 

klage over prisfastsættelsen på varme fra Hillerød Kraftvarmeværk, som 

behandles særskilt som en tredje sag.  

21. Der verserer således pt. tre sager for Energitilsynet med tilknyt-

ning til de centrale parter i sagen om vilkår for forkøbsretten til transmis-

sionsledningen.  

22. Sekretariatet har fundet det hensigtsmæssigt at behandle de tre sa-

ger separat. Dette skyldes primært, at sagen om vilkår ved forkøbsret - 

herunder hvordan en markedspris skal fastsættes - har et særligt hjem-

melsgrundlag i § 23 f, stk. 4, i forhold til sagerne om fremtidigt afskriv-

ningsgrundlag og historisk varmepris, som behandles med hjemmel i den 

generelle indgrebsbeføjelse for Energitilsynet i varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4. Hertil kommer sagernes betydelige omfang, som kan være me-

re overskuelige ved opdeling. 

3.4 Transmissionsledningen, herunder dens overdragelse 

23. Farum Fjernvarme og Værløse Fjernvarme A.m.b.a. modtager 

varme fra Hillerød Kraftvarmeværk, som er idriftsat i 1991. Varme mod-

tages via den sydlige transmissionsledning, som blev etableret i 1996 og 

forbinder fjernvarmeforsyningernes net med Hillerød Kraftvarmeværk. 

Der er desuden en nordgående transmissionsledning mod Hillerød, som 

blev etableret samtidig med værket. Såvel transmissionsledning som Hil-

lerød Kraftvarmeværk er etableret af Sjællandske Kraftværker I/S, der 

blev oprettet i 1992 ved sammenlægning af IFV-energi og kraftværkerne 

under SEAS A/S.
6
  

24. Den sydgående og den nordgående transmissionsledning er etable-

ret med samme dimensioner. Den sydgående transmissionsledning er 17 

km lang, og den nordgående transmissionsledning er 13 km.
7
 

25. I 2000 blev Sjællandske Kraftværker I/S sammenlagt med KE 

Produktion A/S og EK Energi A.m.b.a. til et nyt energiproduktionsselskab 

Energi E2 A/S. I 2006 – under den store energifusion
8
 – blev DONG 

Energy dannet som en fusion mellem DONG, Energi E2, Nesa, Køben-

havns Energis el-forretning, Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter og 

                                                 
5
 Bilag 3. Prisklagens bilag 1-18 er ikke medtaget som bilag til denne fremlæggelse. 

6
 http://www.denstoredanske.dk, Gyldendals åbne encyklopædi, opslag om SK energi, 

Sjællandske Kraftvarmeværker I/S. Opslaget er verificeret af redaktionen. 
7
 Se byggeregnskabet i bilagene 4 og 5 og rapporten i bilag 6, som indeholder nærmere op-

lysninger om transmissionsledningen. 
8
 Fusionen blev endeligt godkendt af EU-Kommissionen i marts 2006 

http://www.denstoredanske.dk/
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Elsam. DONG var herefter ejer af Hillerød Kraftvarmeværk med tilhø-

rende transmissionsledninger. 

26.  Med virkning fra 1. juli 2006 indgik DONG og Vattenfall AB af-

tale om, at Vattenfall koncernen overtog en række anlæg og aktiviteter fra 

DONG/Energi E2. Disse anlæg omfattede blandt andet Hillerød Kraft-

varmeværk med tilhørende transmissionsledninger. Vattenfall ABs aktivi-

teter i Danmark blev overdraget til det danske datterselskab, Vattenfall 

A/S (herefter Vattenfall).  

27. Efter en betinget aftale har Vestforbrænding overtaget transmissi-

onsledningen fra Vattenfall pr. 1. januar 2011. Blandt betingelserne er, at 

Vestforbrænding fra 1. januar 2011 kan anvende et varmeprismæssigt af-

skrivningsgrundlag på 54,5 mio. kr.  

28. Parterne i sagen er enige om, at transmissionsledningen ikke om-

fatter vekselanlæg på Hillerød Kraftvarmeværk,
9
 og at afskrivningsgrund-

laget før afskrivninger udgør 84,885 mio. kr. efter en tilgang i 2008, jf. 

afsnit 3.5.1. 

29. Farum Fjernvarmes pris på fjernvarme leveret via transmissions-

ledningen var oprindeligt reguleret af en prisaftale indgået med Sjælland-

ske Kraftvarmeværker dateret 15. juli 1994, som senere blev afløst af en 

ny prisaftale indgået med Vattenfall dateret 19. december 2007.
10

  

30. Der fremgår ikke en post kaldet afskrivninger/ driftsmæssige af-

skrivninger af prisanmeldelser til Energitilsynet frem til 2011. Anmeldel-

serne er kaldt aconto priser.
11

 Det samme gælder priseftervisninger i 

samme periode.
12

 Af selvevalueringen fremgår bl.a., at varmen fra Hille-

rød Kraftvarmeværk i hele Vattenfalls ejerperiode er afregnet i henhold til 

leveringsaftaler, og at den foreliggende priseftervisning fra 2010 ligeledes 

er udarbejdet i overensstemmelse med aftalerne, ikke omkostningsbe-

stemte priser, og at de enkelte poster derfor kun i begrænset omfang kan 

afstemmes til selskabets bogføring.
13

  

3.5 Parterne og deres anbringender 

31. Sekretariatet har under sagens behandling modtaget flere skriftlige 

indlæg fra parterne.  

                                                 
9
 Bilag 7 

10
 Bilag 3 side 3 og 4. 

11
 Eksempelvis 2005 og x, jf. bilagene 8 og 9. 

12
 Eksempelvis 2003 og 2010, jf. bilagene 10 og 11. Sag 12/14596 Adv. firmaet Ener-

gi&Miljø ønsker aktindsigt i prisanmeldelser og priseftervisninger 1995-2012 vedrørende 

Hillerød Kraftvarmeværk og den sydlige transmissionsledning. 
13

 Bilag 12 
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32. Sekretariatet har den 5. september 2012 afholdt et statusmøde med 

parterne, hvor det blev nævnt, at sagen behandles separat og reglerne i af-

skrivningsbekendtgørelsen blev kort ridset op mundtligt.
14

 Den 17. sep-

tember 2012 sendte sekretariatet et udkast med opgørelse over afskriv-

ningsgrundlaget før afskrivninger i høring.
15

   

3.5.1 Anlægssum/ afskrivningsgrundlag før afskrivninger 

33. Parterne er enige om, at følgende poster og beløb indgår i den op-

rindelige anlægssum/ afskrivningsgrundlaget før afskrivninger: 

Post Beløb i 1000 kr. 

Projektledelse 

(Er delt forholdsmæssigt, dvs. renset for projektle-
delse til ombygning af kraftvarmeværket)                                                                                            

3.186 

 

Farum Kaserne 3.837 

Transmissionsledning 70.894 

Farum Fjernvarme 6.892 

Værløse Varmeværk 3.931 

Værløse Vest 6.792 

I alt 95.532 

I  alt  fjernvarmerelateret 95.532 

Fradrag for tilskud fra NESA A/S  9.400 

Fradrag for SK andel af tilskud fra Energistyrelsen 1.770 

I alt 84.362 

 

34. Dertil kommer en tilgang på 523.000 kr. i 2008, som er den afrun-

dede værdi af Vattenfalls andel af investeringen Regimentsvej. Dette gi-

ver et samlet, afrundet afskrivningsgrundlag før afskrivninger på 

84.885.000 kr. 

3.5.2 Betydning af manglende budgetter og andre mangler 

35. Videre anfører Farum Fjernvarme, at der ikke har været anmeldt 

og eftervist priser korrekt, ligesom det har været i strid med loven ikke at 

udskille til separat selskab
16

.   

                                                 
14

 Bilag 13 
15

 Bilag 7 
16

 Brev af 30. oktober, side 7-8, 9-10, 26-27, jf. bilag 3 
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36. Farum Fjernvarme henviser til afgørelser af 1. oktober 2012 om 

Gråsten Fjernvarme og 1. december 2010 om Hashøj Kraftvarmeværk, 

som belyser konsekvenserne af manglende iagttagelse af anmeldelser.
17

  

37. Farum Fjernvarme mener, at det senere indsendte priseftervis-

ningsmateriale ikke kan lægges til grund, fordi det er ensidigt udarbejdet, 

og henviser til Energiklagenævnets afgørelse om Helsingør Kraftvarme-

værk fra 2008.
18

 

38. For så vidt angår manglende udskillelse til selskab efter varmefor-

syningslovens § 23 g, har Farum Fjernvarme ikke kunnet finde afgørelser 

på varmeforsyningslovens område, men henviser til Energitilsynets afgø-

relse af 20. april 2012 om udlodninger fra de kommunale elforsynings-

virksomheder, jf. elforsyningslovens § 37a, stk. 3, i tilfælde med mang-

lende selskabsmæssig udskillelse af elproduktionsaktiviteter i spilde-

vandsforsyning.
19

  

3.5.3 Pligt til at foretage afskrivning/ fastlæggelse af afskrivningstakt 

39. Farum Fjernvarme gør blandt andet gældende, at en 20-årig lineær 

afskrivningsprofil fremgår af både de driftsmæssige forudsætninger for 

etableringen af transmissionsledningen i henhold til det oprindelige pro-

jektforslag fra juli 1993 og af løbetiden for samarbejdsaftalen vedrørende 

ledningen af 14. april 1994.
20

 Farum Fjernvarme henviser også til leve-

ringsaftale med Vattenfall af 19. december 2007 som grundlag for krav 

om afskrivninger.
21

  

40. Farum Fjernvarme har fået udarbejdet en opgørelse fra Dansk 

Fjernvarmes Projektselskab
22

, hvorefter den varmeprismæssigt ned-

skrevne værdi af transmissionsledningen og de tilhørende installatio-

ner, der knytter sig til Farum Fjernvarme, udgør 19.446.500 kr. ultimo 

december 2010.23   

41. I forbindelse med omtale af konsekvenser af manglende prisan-

meldelse, anfører Farum Fjernvarme også, at i afgørelse af 22. august 

                                                 
17

 Brev af 30. oktober 2012, side 17-19, jf. bilag 3. Afgørelserne er beskrevet i Lovgrund-

lag, hhv. afsnit 4.6.3.1 og afsnit 4.6.1.1.  
18

 Brev af 30. oktober 2012, jf. bilag 3. På side 27 og 29 omtales afgørelsen som dateret 14. 

oktober 2008, men en sådan findes ikke på nævnets hjemmeside. I brevet er på side 16-17 

omtalt en afgørelse om Helsingør Kraftvarmeværk af 31. marts 2008 fra Energiklagenæv-

net, som findes på hjemmesiden. Sekretariatet går derfor ud fra, at det er denne afgørelse, 

der er tænkt på også på side 27 og 29. Afgørelsen er beskrevet i Lovgrundlag, afsnit 4.6.1.2. 
19

 Brev af 30. oktober, jf. bilag 3, side 22. 
20

 Brev af 9. august 2012, jf. bilag 14, side 3 
21

 Brev af 30. oktober 2012, jf. bilag 3, side 3-5 
22

 Bilag 1 i brev dateret 9. august 2012, jf. bilag 15 
23

 Beregning vedlagt som bilag 16 
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2006 om Brøndby Fjernvarme, som ikke havde prisanmeldt afskrivninger, 

accepterede tilsynet ikke, at der blev foretaget afskrivninger med tilbage-

virkende kraft, og at afgørelsen blev stadfæstet af Energiklagenævnet 3. 

juli 2007.
24

 

3.5.4 Omfanget af foretagne afskrivninger 

42. Farum Fjernvarme anfører, at de og Værløse efter egne beregnin-

ger har betalt i alt 200 mio. kr. i afskrivninger baseret på samarbejdsafta-

lerne om varmelevering, og anfører at transmissionsledningen derfor er 

fuldt afskrevet i forhold til varmeforsyningslovens § 20.
25

 Som dokumen-

tation anføres videre en a conto afregning fra Vattenfall af 18. februar 

2011. 

43. Vattenfall har anført, at der ikke i varmeleveringsaftalen fra 1994 

er indregnet driftsmæssige afskrivninger af anlægssummen, fordi anlægs-

summen er finansieret af elprismæssige henlæggelser.
26

 

44. Subsidiært til argumentet om at transmissionsledningen er fuldt 

afskrevet anfører Farum Fjernvarme, at Energitilsynet må foretage en 

skønsmæssig ansættelse af transmissionsledningens varmeprismæssigt 

nedskrevne værdi.
 27

 

45. Farum Fjernvarmes oprindelige henvendelse indeholdt en anmod-

ning om at tage stilling til opgørelse af afskrivninger i henhold til varme-

leveringsaftalen og om den er i overensstemmelse med varmeforsynings-

loven.
28

  

3.6 Høring 

46. Udkast til afgørelse i sagen blev sendt i høring den 11. september 

2014 med svarfrist senest 10. oktober 2014.  

47. Energitilsynet har modtaget høringssvar fra Farum Fjernvarme
29

.  

Vestforbrænding har meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet
30

. 

Vattenfall har tilsluttet sig høringssvaret fra Vestforbrænding
31

, og 

                                                 
24

 Brev af 30. oktober 2012, side 17, jf. bilag 3. Afgørelsen er beskrevet i Lovgrundlag, af-

snit 4.6.1.3. 
25

 Brev af 30. oktober 2012, side 25-26, jf. bilag 3 
26

 Notat af 14. november 2011, side 4, bilag 17 
27

 Brev af 30. oktober 2012, side 27, jf. bilag 3 
28

 Brev af 21. marts 2011, jf. bilag 1 
29

 Bilag 18 
30

 Bilag 19 
31

 Bilag 20 
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DONG havde ikke bemærkninger
 32

. Bestyrelsen for Værløse Fjernvarme 

besluttede, at den ikke ønskede at kommentere høringen.
33

 

48. Nedenfor refereres høringssvaret fra Farum Fjernvarme. Svaret er 

refereret opdelt på emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger 

i kursiv. 

Krav om afskrivning  

Farum Fjernvarme er enig i, at der ikke efter varmeforsyningslo-

ven er krav om, at en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed skal 

indregne afskrivninger i den anmeldte omkostningsbestemte var-

mepris. 

Dette er behandlet i udkastets afsnit 5.2. 

Begrundelsen for sekretariatets konklusion om, at der ikke efter 

varmeforsyningsloven er foretaget afskrivninger på ledningen 

Farum Fjernvarme anfører, at sekretariatet baserer sin opfattelse 

på en ensidigt udarbejdet summarisk opgørelse af anlæggenes 

økonomi for perioden 2000-2010. Opgørelsen er efter Farum 

Fjernvarmes opfattelse alene udarbejdet, fordi de skiftende ejere af 

transmissionsledningen har tilsidesat varmeforsyningslovens reg-

ler om indsendelse og udarbejdelse af priser, budgetter og prisef-

tervisninger. 

Sekretariatet mener ikke, at de summariske priseftervisninger ud-

gør begrundelsen for udkastet til afgørelse.  

Sekretariatet henviser til den samlede konklusion på den retlige 

ramme for afgørelsen i punkt 5.6, herunder sætning 2 i punkt 188: 

”For at der er foretaget afskrivninger efter varmeforsyningsloven, 

er det en betingelse, at dette har fremgået af et budget anmeldt til 

Energitilsynet i forbindelse med en prisanmeldelse.” 

Det er efter sekretariatets opfattelse det retlige udgangspunkt 

sammenholdt med de faktiske begivenheder i perioden, nærmere 

bestemt at der ikke blev indsendt budgetter med afskrivninger for-

ud for opkrævningen af varmeprisen de enkelte år, som er begrun-

delsen for konklusionen om, at der ikke er sket afskrivninger i 

varmeforsyningslovens forstand.  

                                                 
32

 Bilag 21 
33

 Bilag 22 
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Det er korrekt, at denne konklusion er i overensstemmelse med de 

summariske priseftervisninger, men det er ikke dem, som er be-

grundelsen for udkastet til afgørelse i sagen. 

Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer. 

Begunstigelse af de skiftende ejere på trods af tilsidesættelse af 

varmeforsyningslovens regler 

Farum Fjernvarme anfører, at sekretariatet har valgt at lade det 

være til gunst for de tidligere ejere af transmissionsledningen, at 

de skiftende ejere af transmissionsledningen efter Farum Fjern-

varmes opfattelse har tilsidesat varmeforsyningslovens regler om 

indsendelse og udarbejdelse af priser, budgetter og priseftervis-

ninger og også har tilsidesat varmeforsyningslovens krav om ud-

skillelse af transmissionsvirksomhed i særskilt selskab. 

Som anført under emnet ovenfor, har sekretariatet i sin vurdering 

lagt vægt på den retlige ramme for, hvilke krav der skal være op-

fyldt hvornår, for at der er foretaget en afskrivning i varmeforsy-

ningslovens forstand. 

For så vidt angår den generelle mulighed for Energitilsynet for at 

tillægge en skadevirkning af manglende budgetter og andre mang-

ler ved vurderingen af, om der er foretaget en afskrivning efter 

varmeforsyningsloven, henvises til gennemgangen i afsnit 5.5.4.  

Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer. 

Kompetence til at inddrage parternes aftalegrundlag 

Farum Fjernvarme anfører, at sekretariatet ser bort fra parternes 

aftalegrundlag, hvor afskrivning af transmissionsledningen efter 

Farum Fjernvarmes opfattelse indgår. Farum Fjernvarme finder, at 

Energitilsynet i mangel af anmeldte priser mest nærliggende skal 

lægge parternes aftale til grund, der i det mindste er tiltrådt af beg-

ge parter, og som er fra perioden 2000-2010, som sagen angår.  

Sekretariatet henviser til gennemgangen i afsnit 5.5.2, hvor sekre-

tariatet konkluderer, at det ligger uden for Energitilsynets kompe-

tence at lægge selvstændig vægt på, hvad der følger af parternes 

aftale med hensyn til afskrivninger, hvis der ikke er grundlag i 

varmeforsyningsloven til at gribe ind over for det pågældende for-

hold.  



Side 13 af 50 

Som gennemgået i afsnit 5.8 er der ikke i sagen foretaget anmel-

delse af budget med afskrivninger, hvilket er en betingelse for at 

indregne afskrivninger over varmeprisen i henhold til varmeforsy-

ningsloven.  

Argumentet fra Farum Fjernvarme er da heller ikke en afskriv-

ningspligt efter varmeforsyningsloven. Argumentet bygger på, at 

eksistensen af den privatretlige aftale skal inddrages i bedømmel-

sen for at give Farum Fjernvarme en anden retsstilling, end hvis 

forholdet alene bedømmes efter varmeforsyningsloven. 

Udover ordlyden af § 78, stk. 1, 2. punktum, i lov om elforsyning, 

jf. punkt 51; ”Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende ci-

vilretlige tvister”, har Energiankenævnet i flere udtalelser lagt til 

grund, at Energitilsynet skal foretage prøvelse på et offentretligt 

grundlag og ikke kan undlade at påse priser og andre forhold, 

som er reguleret af varmeforsyningsloven, bare fordi der også er 

indgået en privatretlig aftale, men omvendt at privatretlige aftaler 

om forhold, som ikke er omfattet af lovgivningen, ikke er omfattet 

af Energitilsynets og Energiklagenævnets kompetence.  

Det gælder bl.a. Energiklagenævnets afgørelse af 22. april 2013, 

jf. Energiklagenævnets afgørelse af 15. december 2008, jf. afsnit 

4.1.1, hvori det hedder: 

For så vidt angår HEF’ efterreguleringskrav for årene 2006-2008 bemærker 

Energiklagenævnet, at Energitilsynet ikke behandler klager over civilretlige tvi-

ster, jf. elforsyningslovens § 78, stk. 1. Energiklagenævnets og Energitilsynets 

prøvelse af sagen foretages således på offentligretligt grundlag. Det ligger der-

for inden for nævnets og tilsynets kompetence at vurdere, om resultatet af en 

privatretlig aftale f.eks. vil medføre priser, der er i strid med elforsyningslo-

vens, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1. Hvorledes parterne i den privatretlige 

aftale konkret har gjort op med tidligere forhold, har myndighederne imidlertid 

ikke kompetence til at tage stilling til. 

 

Det understøttes også af 24. marts 2011, jf. afsnit 4.1.1., hvoraf 

udledes, at en eventuel privatretlig aftale mellem to varmeforsy-

ningsvirksomheder om et nærmere bestemt forhold/pris som ud-

gangspunkt er uden betydning for Energitilsynets vurdering efter 

varmeforsyningsloven. 

Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at det hverken er i strid 

med varmeforsyningsloven at undlade at aftale en pligt til afskriv-

ninger eller at aftale en pligt til afskrivninger, som formindsker 

det råderum, ejeren af transmissionsledningen har efter varmefor-

syningsloven til at tilrettelægge afskrivninger.  
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Høringssvaret giver derfor ikke sekretariatet anledning til at æn-

dre det synspunkt, at den privatretlige aftale ikke er en del af det 

grundlag, som kan indgå i Energitilsynets bedømmelse af, hvor-

vidt der efter varmeforsyningsloven burde være foretaget afskriv-

ninger. Høringssvaret giver kun anledning til den ændring, at de 3 

nævnte afgørelser er tilføjet i afsnit 4.1.1 samt præcisering af en-

kelte formuleringer i afsnit 5.2, bl.a. tydeliggørelse af, at grundla-

get for tilsynsvirksomheden er offentligretligt. 

For en god ordens skyld vil sekretariatet understrege, at denne 

vurdering ikke indebærer en stillingtagen til eller afvisning af, om 

der måtte være støtte i parternes aftale til, at Farum Fjernvarme 

kan kræve, at de skiftende ejere af ledningen skulle have foretaget 

afskrivninger i varmeforsyningslovens forstand. Konklusionen er 

alene, at det ligger uden for Energitilsynets kompetence at tage 

stilling til spørgsmålet.  

Som anført i punkt 190 vil spørgsmålet kunne indbringes for dom-

stolene. Domstolene vil eksempelvis kunne tage stilling, hvorvidt 

den privatretlige aftale er overholdt, og om en eventuel mislighol-

delse af aftalen skal have konsekvenser.  

Om konsekvensen af manglende afskrivninger er en evig fremtidig 

opkrævningsret 

Farum Fjernvarme anfører, at konsekvensen af, at der ikke indreg-

nes afskrivninger i varmeprisen er, at en underdækning konverte-

res til en evig fremtidig opkrævningsret. 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at høringssvaret synes at 

forudsætte, at der burde ske en systematisk afskrivning, og at 

manglende afskrivninger derfor udtrykker en underdækning. Dette 

spørgsmål er behandlet i afsnit 5.3, hvor det konkluderes, at der 

ikke er grundlag for efter varmeforsyningsloven at kræve systema-

tiske afskrivninger. 

Sekretariatet bemærker videre, at afskrivningsbekendtgørelsens § 

4 indeholder en afgrænsning af afskrivningsperioden til 30 år og 

en grænse for de årlige afskrivninger til 20 % af anlægssummen, 

jf. punkt 69. Udkastet til afgørelse i nærværende sag ændrer ikke 

ved disse grænser. 

Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer. 
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Sammenhæng med praksis 

Farum Fjernvarme anfører, at en afgørelse i overensstemmelse 

med høringsudkastet vil have konsekvenser som er i strid med bå-

de Energiklagenævnets praksis og Energitilsynets praksis i E.ON 

sagerne.  

Farum Fjernvarme henviser til gengivelsen af Energitilsynets udta-

lelse i Energiklagenævnets afgørelse af 6. januar 2011 (j.nr.1021-

10-41-14), hvor der bl.a. står følgende: ”Hvis varmeleverandøren i 

sin anmeldelse af priseftervisninger foretager regnskabsmæssige 

dispositioner på tidspunktet for regnskabets afslutning for at ned-

bringe et underskud, vil dette prismæssigt føre til, at forbrugerne 

på et senere betaler underskuddet.” 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at høringssvaret synes at 

forudsætte, at det er de efterfølgende summariske priseftervisnin-

ger, som er begrundelsen for udkastet til afgørelse. Som tidligere 

omtalt i behandlingen af høringssvaret under overskriften ”Be-

grundelsen for sekretariatets konklusion om, at der ikke efter var-

meforsyningsloven er foretaget afskrivninger på ledningen” mener 

sekretariatet, at dette beror på en misforståelse. 

Det problem, som påpeges i høringssvaret, er, at der disponeres 

efterfølgende, hvis en varmeforsyningsvirksomhed i priseftervis-

ningen gør noget andet end i budgettet, f.eks. har foretaget æn-

dringer i posten afskrivninger. I nærværende sag har der ikke væ-

ret afskrivninger i budgettet, da et budget med afskrivninger ikke 

har været anmeldt til Energitilsynet. Der er derfor ikke gjort noget 

andet efterfølgende i priseftervisningen end i budgettet. 

Når begrundelsen er, at der ikke har været anmeldt et budget med 

afskrivning før opkrævningen af varmepris i perioden, er udkastet 

til afgørelse efter sekretariatets opfattelse derfor ikke i strid med 

praksis.  

Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer. 

Samtidighedsgrundsætningen 

Farum Fjernvarme anfører, at konsekvensen af en afgørelse i 

overensstemmelse med høringsudkastet, hvorefter varmeprodu-

center har ret til at disponere i forhold til afskrivningerne, vil være, 

at der opstår et forvrænget billede af over- og underdækninger for 

de enkelte år, hvilket er i strid med samtidighedsgrundsætningen. 
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Som tidligere nævnt finder sekretariatet indledningsvist, at hø-

ringssvaret synes at forudsætte, at der burde ske en systematisk af-

skrivning, og at manglende afskrivninger derfor udtrykker en un-

derdækning. Dette spørgsmål er behandlet i afsnit 5.3, hvor det 

konkluderes, at der ikke er grundlag for efter varmeforsyningslo-

ven at kræve systematiske afskrivninger. 

For så vidt angår betydningen af samtidighedsprincippet i forhold 

til reglerne om afskrivninger er dette behandlet i punkt 139, hvor 

det konkluderes, at der ikke er grundlag for at tillægge princippet 

vægt på dette område, bl.a. fordi det strider mod afskrivningsbe-

kendtgørelsen, som rangerer højere i retskildehierarkiet end et 

ulovbestemt princip. 

Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer. 

Væsentlig ulempe ved manglende afskrivninger 

Farum Fjernvarme anfører afslutningsvis, at manglende afskriv-

ninger er til væsentlig ulempe for Farum Fjernvarme, jf. afskriv-

ningsbekendtgørelsens § 8, fordi Farum Fjernvarme har indrettet 

sig på, at transmissionsledningen er blevet afskrevet i overens-

stemmelse med parternes aftale, og at en eventuel underdækning 

dermed også er bortfaldet over en vis periode, hvis den ikke er 

blevet opkrævet, således som det følger af Energitilsynets faste 

praksis. 

Sekretariatet opfatter det anførte som, at ulempen udgøres af den 

mulige fremtidige opkrævning af de afskrivninger, som Farum 

Fjernvarme mente allerede har været indregnet i varmepriserne. 

For så vidt angår muligheden for at inddrage parternes aftale i 

afgørelsen af nærværende sag henvises til sekretariatets bemærk-

ninger til høringssvaret ovenfor under overskriften ”Kompetence 

til at inddrage parternes aftalegrundlag”.  

For så vidt angår eksistensen af en underdækning henvises til se-

kretariatets bemærkninger til høringssvaret ovenfor under over-

skriften ”Om konsekvensen af manglende afskrivninger er en evig 

fremtidig opkrævningsret”.  

Da det anførte i høringssvaret netop bygger på parternes aftale og 

eksistensen af en underdækning, giver høringssvaret ikke anled-

ning til ændringer. 
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Sekretariatet henviser desuden til overvejelserne om afskrivnings-

bekendtgørelsens § 8 i vurderingsafsnittet, særligt punkt 161 og 

172-173. 

I punkt 161 finder sekretariatet, at manglende afskrivninger al-

mindeligvis ikke i sig selv kan udgøre en ulempe, men at det mu-

ligvis kan være en ulempe, når/hvis de senere bliver opkrævet. En 

senere opkrævning er dog ikke en sikker konsekvens af en forud-

gående manglende opkrævning, da ejeren kan vælge at undlade 

opkrævning. 

I punkt 172-173 omtales, hvorvidt opkrævning af 20 % af anlægs-

summen i hvert af de sidste 5 år i den 30 års periode, som generelt 

er tilladt efter afskrivningsbekendtgørelsen, konkret kan udgøre en 

væsentlig ulempe for forbrugerne omfattet af § 8 i afskrivningsbe-

kendtgørelsen. Det afvises at være relevant at tage stilling til i den 

foreliggende sag om afskrivningsgrundlaget pr. 1. januar 2011, 

godt 15 år efter idriftsættelsen. I en fodnote til punkt 173 bemær-

kes, at hvis en sådan sag måtte blive relevant på et senere tids-

punkt, kan det anføres, at det ville kunne indgå i sagsbehandlin-

gen, at der er sket en nedsættelse af anlægssaldoen uden indreg-

ning i varmeprisen, idet Vestforbrænding alene vil afskrive på kø-

besummen på 54,5 mio. kr. 
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4. Lovgrundlag 

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

relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterføl-

gende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrund-

laget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i 

retskildehierarkiet, således at der for hvert tema citeres lov og bekendtgø-

relser, før den tværgående gennemgang af retspraksis og afslutningsvis de 

lidt blødere retskilder som litteratur. 

50. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet 

for at fremhæve den pågældende tekst. 

4.1 Energitilsynets indgrebsbeføjelse på varmeområdet 

51. Energitilsynet er nedsat ved § 78 i lov om elforsyning
34

, hvor stk. 

1 afgrænser det overordnede sagsbehandlingsområde således: 

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

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

ikke klager vedrørende civilretlige tvister. 

 

52. Det 2. punktum i bestemmelsen blev tilføjet ved en lovændring i 

2004.
35

 I de specielle bemærkninger til lovforslaget hedder det bl.a.: 

… Afgrænsningen af Energitilsynets kompetence baserer sig på sondringen 

mellem civilretlige og offentligretlige tvister. Den fastsatte kompetenceaf-

grænsning gælder i forhold til alle civilretlige klager, herunder også klager fra 

erhvervsdrivende.   

… Energitilsynet vil også efter oprettelsen af et privat ankenævn på energiom-

rådet skulle varetage den del af det offentligretlige tilsyn med selskabernes 

overholdelse af energilovgivningen, som tilsynet i dag er tillagt i lovgivningen. 

Det karakteristiske for tilsynet med offentligretlige regler er, at tilsynsmyndig-

hedens sanktioner er fremadrettede, dvs. tilsynet konstaterer en ulovlig tilstand 

og giver pålæg om at ændre denne tilstand med virkning for fremtiden. 

 

53. Energitilsynets kompetence efter varmeforsyningsloven
36

 er fast-

sat i lovens § 21, stk. 4, hvorefter Energitilsynet udøver det egentlige of-

fentligretlige tilsyn med varmeforsyningsvirksomhedernes priser og be-

tingelser:  

                                                 
34

 Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25/11/2013 med senere ændringer 
35

 Lov nr. 494 af 09/06/2004 
36

 Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12/2011 med senere ændringer 
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Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betin-

gelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller 

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

forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostnings-

fordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6.  

 

54. Som det fremgår, kan Energitilsynet i medfør af denne bestem-

melse gribe ind, hvis en varmeforsyningsvirksomheds priser eller betin-

gelser er urimelige eller i strid lovens bestemmelser.  

4.4.1 Energiklagenævnets praksis 

 

55. Energiklagenævnet har tidligere udtalt sig om Energitilsynets 

kompetence i relation til privatretlige aftaler
37

.  

56. I Energiklagenævnets afgørelse af 18. juli 2014 i klage over op-

krævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S er medtaget et citat fra 

Energiklagenævnets afgørelse af 15. december 2008 om, at elforsynings-

lovens §§ 78 og 80 finder anvendelse på Energitilsynet generelt:  

Varmeforsyningsloven og de øvrige love, som Energitilsynet fører tilsyn 

med, indeholder ikke på samme måde som elforsyningsloven specifikke be-

stemmelser om Energitilsynets tilsyns- og klagefunktion. Det er dog Energi-

klagenævnets opfattelse, at de generelle bestemmelser i elforsyningslovens 

§§ 78 og 80 om Energitilsynets funktioner og nedsættelse finder anvendelse 

på Energitilsynet som sådan, uafhængig af, hvilket lovområde Energitilsynet 

konkret behandler sager efter.  

 

57. Energiklagenævnet traf den 24. marts 2011 hjemvisningsafgørelse 

i en sag om tilbagekaldelse af faktura som E.ON Produktion havde sendt 

til E.ON Varme Danmark ApS.  

58. Energiklagenævnet bemærkede indledningsvis, at varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser foreskriver, hvilke omkostninger kollektive 

varmeforsyningsanlæg kan indregne i priserne. Det fremgår af varmefor-

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

bl.a. energi, lønninger og andre driftsomkostninger. Varmeforsyningslo-

ven regulerer således, hvilke udgifter som kan indregnes i varmepriserne, 

og det er derfor ikke nødvendigt i relation til prisfastsættelsen at indgå en 

aftale herom. 

59. Nævnet bemærkede herefter, at ordlyden af varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 1, hvorefter nødvendige udgifter kan indregnes i varmepri-

sen, samt hvile-i-sig-selv-princippet, fører til, at en eventuel aftale mellem 

                                                 
37

 Afgørelserne er medtaget som bilag 23   
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et varmeproduktionsselskab og et varmedistributionsselskab om en nær-

mere bestemt pris som udgangspunkt er uden betydning ved vurderingen 

af, om varmeproduktionsselskabet i henhold til varmeforsyningsloven kan 

indregne en udgift i prisen for varmeleverancer overfor varmedistributi-

onsselskabet. 

60. Energiklagenævnet fandt, at Energitilsynet i den pågældende sag 

alene skulle tage stilling til, hvorvidt E.ON Produktions udgifter til var-

meleverancer til E.ON Varme i perioden 2004-2005 udgør nødvendige 

udgifter i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Det afgørende 

for vurderingen af, om en udgift kan indregnes i varmeprisen er, om den-

ne er afholdt af selskabet, samt hvorvidt udgiften i sig selv må anses for 

nødvendig. 

61. Energiklagenævnets afgørelse af 22. april 2013 om HEF NET 

A/S’ transittarif på elforsyningsområdet behandler bl.a. et krav om efter-

regulering, hvori nævnet kommer ind på betydningen af privatretlige afta-

ler: 

For så vidt angår HEF’ efterreguleringskrav for årene 2006-2008 bemærker 

Energiklagenævnet, at Energitilsynet ikke behandler klager over civilretlige 

tvister, jf. elforsyningslovens § 78, stk. 1. Energiklagenævnets og Energitil-

synets prøvelse af sagen foretages således på offentligretligt grundlag. Det 

ligger derfor inden for nævnets og tilsynets kompetence at vurdere, om re-

sultatet af en privatretlig aftale f.eks. vil medføre priser, der er i strid med 

elforsyningslovens, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1. Hvorledes parterne i 

den privatretlige aftale konkret har gjort op med tidligere forhold, har myn-

dighederne imidlertid ikke kompetence til at tage stilling til. 

 

 

4.2 Afskrivninger  

62. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner de nødvendige om-

kostninger, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i priserne:     

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg 

med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for le-

vering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra 

naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsy-

ning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og an-

dre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger 

som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energi-

spareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved frem-

medkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etable-
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ring 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 elforsy-

ning. 

63. Ordene ”kan i priserne” indgår uændret i § 20, stk. 1, i varmefor-

syningsloven siden bestemmelsen med lov nr. 382 af 13/06/1990 blev den 

første bestemmelse i priskapitlet. Tidligere var det § 27, som også inde-

holdt samme ord. 

64. I varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, bemyndiges ministeren til at 

fastsætte regler om, at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 

nævnte kan indregnes i priserne:  

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 områdeaf-

grænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital. 

65. § 20, stk. 2, blev nyaffattet ved § 4, nr. 7, i lov nr. 622 af 11. juni 

2010, sådan at området for bemyndigelsen blev udvidet. Lovforslaget in-

deholdt følgende beskrivelse af ændringen i de generelle bemærkninger:  

2.8.2. Indregning af yderligere omkostninger i varmeprisen 

Den gældende varmeforsyningslov giver klima- og energiministeren hjemmel 

til at fastsætte regler om visse omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. 

Det drejer sig om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. Energitilsynets og Energisty-

relsens sagsbehandling har vist, at der er flere områder, hvor der er brug for 

nærmere regler om de omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. Det fore-

slås derfor, at hjemlen udvides således, at der kan fastsættes regler om indreg-

ning af andre udgifter og omkostninger end dem, som i dag er nævnt i varme-

forsyningsloven, eksempelvis omkostninger til kompensation ved konvertering 

fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. På denne måde kan det præcise-

res, under hvilke forudsætninger en kompensation kan indregnes i varmeprisen. 

 

66. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, indeholder en regel om pris-

fastsættelse efter en overdragelse. Det fremgår her, at varmepriserne ikke 

må blive højere, end de kunne være blevet, hvis overdragelsen ikke havde 

fundet sted:  

Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af 

stk. 1, må hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra an-
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læg omfattet af stk. 1 bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdra-

gelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af indregning af forøgede 

udgifter til finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger eller 

forrentning af indskudskapital. 

 

67.  Med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, er ud-

stedt bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskriv-

ninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital 

ifølge lov om varmeforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 

8. juni 2007 (”afskrivningsbekendtgørelsen”). Ændringen i 2007 var en 

nyaffatning af indledningen før § 1, at gas- og varmeprisudvalget blev 

ændret til Energitilsynet og en nyaffatning af § 5 om henlæggelser til 

nyinvesteringer. 

68. I bekendtgørelsens §§ 2 og 3 defineres afskrivningsgrundlaget 

som anlægssummen for nye anlæg idriftsat efter den første afskrivnings-

bekendtgørelse fra 1982
38

: 

§ 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 foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes byggerenter 

opgjort på idriftsættesestidspunktet.  

69. Afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 3, fastsætter rammer-

ne for afskrivning af nye anlæg: 

§ 4. Afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foretages med indtil 20 pro-

cent om året.  

… 

Stk. 3. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 

31. marts 1982 foretages afskrivninger særskilt for det enkelte års samlede an-

lægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en periode på 

højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.  

70. I den historiske afskrivningsbekendtgørelse nr. 648 af 19. decem-

ber 1985, som blev erstattet af den nugældende, var § 4, stk. 1 og 3, for-

muleret på samme måde som i den gældende afskrivningsbekendtgørelse.  
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 Energiministeriets bekendtgørelse "om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og forretning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning" nr. 56 af 

26. februar 1982. Bekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. april 1982, sondrede mellem an-

læg idriftsat inden afslutningen af det regnskabsår, der omfattede den 31. marts 1982, og 

nye anlæg.  
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71. I den endnu tidligere afskrivningsbekendtgørelse nr. 589 af 17. 

november 1982, var formuleringen af de tilsvarende bestemmelser som 

følger: 

§ 4. Afskrivninger af de i § 4 nævnte anlæg og værdier kan påbegyndes fra 

idriftsættelsesåret. Afskrivningerne foretages som lineære afskrivninger over en 

periode på mindst 15 år. 

Stk. 2. Hvor særlige forhold taler for det, kan ikke-udnyttede afskrivninger over-

føres til følgende år, dog således at de samlede afskrivninger i et regnskabsår 

ikke overskrider 15 pct.  

 

72. Den gældende afskrivningsbekendtgørelse giver Energitilsynet 

adgang til at fravige bl.a. reglerne om afskrivninger i tilfælde af enten 

urimelig kapitaldannelse, væsentlige ulemper for virksomheder eller for-

brugere, eller urimelig ulighed mellem virksomhederne:  

§ 7. I tilfælde, hvor anvendelsen af reglerne i §§ 1-5 medfører en urimelig kapi-

taldannelse, kan Energitilsynet bestemme, at bogførte fondsmidler, herunder 

midler overført til ejerne - dog bortset fra pensionsfond og rimelige driftskapi-

talmidler - anvendes til nedsættelse af priserne på varmt vand, damp eller gas i 

forsyningsområderne. 

§ 8. I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for 

virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, 

kan Energitilsynet undtage fra bestemmelserne. 

73. Energitilsynet har i oktober 2010 udgivet håndbogen ”Fjernvar-

meprisen rigtig første gang”, hvor der om afskrivninger bl.a. fremgår føl-

gende vejledning: 

”Reglerne om afskrivninger og henlæggelser i varmeforsyningsloven er ander-

ledes end i årsregnskabsloven. Det vil uddybende blive beskrevet nedenfor un-

der de enkelte punkter. 

Generelt kan man imidlertid sige, at reglerne i varmeforsyningsloven skaber en 

fleksibilitet, som varmevirksomhederne har mulighed for at anvende i virksom-

hedens økonomistyring. 

Afgørende er, at varmevirksomhederne på budgettidspunktet vurderer virksom-

hedens øvrige omkostninger og på grundlag af denne vurdering tager stilling til 

det kommende års afskrivninger og henlæggelser. 

Afskrivnings- og henlæggelsesbeløbene kan dermed afvige fra år til år, men in-

den for de rammer, varmeforsyningsloven sætter. 
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Afskrivninger kan således indregnes i varmeprisen på budgettidspunktet med op 

til 20 % af den konstaterede anlægssum om året i en periode på minimum 5 år 

og maksimum 30 år. Varmevirksomhederne kan fordele afskrivningerne over 

hele afskrivningsperioden efter virksomhedens eget valg.” 

”Afskrivninger sker på anlægssummen med fradrag af henlæggelser og en-

gangsbidrag. Anlægssummen opdeles i anlægsaktiver på produktionsanlæg, 

transmissions-/ distributionsnet og øvrige anlæg herunder administration. 

Anlægssummen er den samlede omkostning, varmevirksomheden har haft ved 

at investere i et anlæg. Et enkelt års anlægssum kan bestå af flere investeringer. 

Som tidligere nævnt kan afskrivninger indregnes i varmeprisen med op til 20 % 

af den konstaterede anlægssum om året i en periode på minimum 5 år og mak-

simum 30 år. Det betyder, at de 20 % tages af anlægssummen og ikke af an-

lægssaldoen, som er det restbeløb, der er tilbage af anlægssummen, når anlægs-

summen er fratrukket afskrivningen. 

Afskrivninger foretages på budgettidspunktet. Afskrivningsbeløbene, der indgår 

i budgettet, skal være de samme i eftervisningen. Baggrunden er, at der ellers 

som udgangspunkt er tale om en overskudsdisposition (se herom side 33).” 

”Afskrivninger i budgetter og priseftervisninger efter varmeforsyningsloven vil 

normalt være beregnet ud fra et likviditetshensyn, det vil sige således, at varme-

virksomheden får opkrævet de nødvendige penge, så afdrag på lån kan betales. 

Afskrivningerne i årsregnskabet er derimod beregnet som udtryk for en værdi-

forringelse.” 

74. Den 31. oktober 2006 udsendte Energitilsynet et notat med gen-

nemgang af hovedreglerne i afskrivningsbekendtgørelsen (j.nr. 4/0904-

0300-0004). Heri fremgår følgende: 

”Beløbene til afskrivninger er umiddelbart indregningsberettigede omkostnin-

ger. Omkostningerne skal udtrykkeligt fremgå af budgettet og hermed af fjern-

varmeværkets anmeldelse.” 

”Der kan afskrives op til 20 pct. af afskrivningsgrundlaget i årets varmepriser. 

Den mindste afskrivningsperiode udgør herved 5 år. Den længste afskrivnings-

periode udgør 30 år. Virksomhederne kan variere afskrivningsprocenten fra år 

til år efter ønske. Beslutning herom skal tages samtidig med, at fjernvarmevær-

ket laver budgettet.” 

”… Indregning af afskrivninger og henlæggelser kan ikke foretages efterføl-

gende i form af en overskudsdisposition. 
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Beløbene til afskrivninger og henlæggelser skal i eftervisningen sættes til det 

samme som i budgettet. Dog kan der i beløbene i eftervisningen ved regnskabs-

årets afslutning foretages reguleringer af anmeldte budgetbeløb, hvis disse skyl-

des ændringer i grundlaget for afskrivningerne eller henlæggelserne. 

Reguleringen skal forklares i forbindelse med eftervisningen. Men en overdæk-

ning kan ikke i sig selv føre til en forøgelse af afskrivningerne eller henlæggel-

serne. 

Afvigelser herudover mellem beløbene i budgettet og eftervisningen skal god-

kendes af Energitilsynet.” 

75. I notatet nævnes følgende om årsregnskabsloven og varmeforsy-

ningsloven:  

”Eftervisningen skal være i overensstemmelse med reglerne i varmeforsynings-

loven. Fjernvarmeværkerne kan ikke bruge en årsrapport efter årsregnskabslo-

ven eller efter de kommunale regnskabsregler som eftervisning, da disse ikke er 

sammenfaldende med reglerne i varmeforsyningsloven.” 

4.3 Udskillelse i separat selskab 

76. Varmeforsyningslovens § 23 g, omhandler krav om udskillelse af 

drift af fremføringsanlæg, afhængigt af ejerforholdet: 

§ 23 g. Driften af et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp skal ud-

øves i et selvstændigt selskab, såfremt anlægget ikke ejes af en eller flere kom-

muner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, el-

ler af kommuner og forbrugere i forening. Tilsvarende skal driften udøves i et 

selvstændigt selskab, såfremt kommuner, forbrugere eller disse i forening ikke 

ejer alle ejerandele i en virksomhed, der ejer fremføringsanlægget. Selskabet, 

som driften af fremføringsanlægget skal udøves i, må ikke varetage anden virk-

somhed, medmindre dette sker i et andet selvstændigt selskab. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan dispensere fra kravene i stk. 

1, såfremt særlige hensyn tilsiger det. 

 

77. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2001, jf. § 2, stk. 1, 2. punk-

tum, i lov om ændring af lov om varmeforsyning nr. 451 af 31. maj 2000 

(Ophævelse af bestemmelser om naturgas, ændrede prisbestemmelser, 

Energitilsynet og ændrede klagebestemmelser).  

4.4 Anmeldelsesregler  

78. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 1-3, omhandler anmeldelser:  
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§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af 

§ 20 og § 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- og 

bygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundlaget herfor efter 

regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for an-

meldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet kan 

fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en regi-

streret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsynet 

kan give pålæg om anmeldelse. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at visse sager ikke 

skal anmeldes. 

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt 

som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige.  

79. Med hjemmel i § 21, stk. 1, er udstedt bekendtgørelse nr. 394 af 

25/05/2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre be-

tingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkost-

ninger til brug for fastsættelse af prislofter (”anmeldelsesbekendtgørel-

sen”), hvori forskellen på anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og 

anmeldelse af andre betingelser for varmeleveringen og budgetter, prisef-

tervisninger mv. fremgår.  

80. Bekendtgørelsen omhandler i § 4, stk. 4, ugyldighed ved mang-

lende anmeldelse. § 4, stk. 4, omhandler alene ugyldighed for tariffer, 

omkostningsfordeling og andre betingelser for varmeleveringen, hvilket 

er samme forhold, som er omfattet af § 2, stk. 1, som bestemmelsen bl.a. 

henviser til. Derimod er budgetter, priseftervisninger og andre regnskabs-

oplysninger ikke nævnt i § 4, stk. 4, og nævnt separat i § 2, stk. 2, som ik-

ke er omfattet af henvisningen i § 4, stk. 4: 

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1 nævnte anlægs, virksomheders og 

værkers tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder alminde-

lige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, 

bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler 

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

bortset fra naturgas. 

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i § 1 nævnte anlægs, virksomhe-

ders og værkers budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsættelsen 

af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag for fastsættel-

sen af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser. Foretages henlæggel-

ser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan.  

… 

 

§ 3. Anmeldelse af tariffer efter § 2, stk. 1, og budget og priseftervisning efter § 

2, stk. 2, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1-2, jf. dog § 7. 

… 
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§ 4. Anmeldelse i medfør af § 2, stk. 1 og 2, af tariffer samt grundlaget herfor, 

omkostningsfordeling og andre betingelser, skal ske inden 30 dage efter fastsæt-

telse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at 

tariffer, betingelser mv. træder i kraft. 

… 

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

offentligt tilgængelige register. 

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

som foreskrevet efter § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, er ugyldige, jf. lovens § 21, 

stk. 3. 

 

81. Den tidligere anmeldelsesbekendtgørelse, nr. 1070 af 04/12/2000, 

indeholdt en tilsvarende opdeling: 

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1 nævnte anlægs, virksomheders og 

værkers tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for levering til det 

indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

Stk. 2. 

Anmeldelsespligten omfatter tillige regnskaber, budgetter og andre oplysninger 

til brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de i lovens § 20 a nævnte indtægts-

rammer, jf. lovens § 22. 

 

§ 4. Anmeldelse af de i § 1 nævnte anlægs, virksomheders og værkers tariffer, 

omkostningsfordeling og andre betingelser skal ske inden 30 dage efter disses 

fastsættelse eller vedtagelse dog senest samtidig med, at tarifferne eller betin-

gelserne træder i kraft. 

Stk. 2. Samtidig med anmeldelse efter stk. 1, skal grundlaget for fastsættelsen af 

tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser anmeldes. 

Stk. 3. De anmeldte tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser frem-

lægges i Energitilsynets offentligt tilgængelige register. 

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

som foreskrevet efter § 2, stk. 1, er ugyldige. 

 … 

 

82. I den nuværende anmeldelsesbekendtgørelse er bilag 1 og 2 opdelt 

på samme måde som § 2, stk. 1, og § 2, stk. 2. Bilagenes anvendelsesom-

råde fremgår af deres overskrifter, som er følgende: 

Bilag 1 Anmeldelse af tariffer, jf. § 2, stk. 1 

Bilag 2 Anmeldelse af budget og regnskabsoplysninger til eftervisning af 

fastsættelsen af tariffer (priseftervisning), jf. § 2, stk. 2 
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4.5 Sanktionsmuligheder i varmeforsyningsloven   

83. Varmeforsyningsloven indeholder følgende sanktionsmuligheder:  

§ 33. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet 

i medfør af § 21, stk. 1, 4 eller 5, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge 

de pågældende daglige eller ugentlige bøder. 

Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1 nævnte bøder. 

 

§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med 

bøde den, der 

1) etablerer nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udfører større ændringer 

i eksisterende anlæg efter § 4 uden tilladelse, 

2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven, 

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at 

berigtige et ulovligt forhold, 

4) undlader at udskille driften efter § 23 g, 

5) undlader at afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhæn-

delse som angivet i §§ 23 l og 23 m, 

6) anvender midler i strid med § 23 m, stk. 3, eller 

7) meddeler klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet, Energikla-

genævnet eller kommunalbestyrelsen urigtige eller vildledende oplysninger el-

ler efter anmodning undlader at afgive eller tilvejebringe oplysninger. 

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af 

bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

4.6 Praksis om indgreb, afskrivninger og manglende anmeldelse 

84. Energitilsynet har ingen praksis for anvendelse af sanktionsmulig-

hederne i varmeforsyningslovens §§ 33 og 34. 

85. Energiklagenævnet, Energitilsynet og tilsynets sekretariat har tid-

ligere behandlet andre spørgsmål med relevans for denne sag, heraf en 

række nævnt af Farum Fjernvarme i deres indlæg
39

. Afgørel-

ser/tilkendegivelser er medtaget som bilag 24 til denne sagsforelæggelse.  

4.6.1 Energiklagenævnet  

4.6.1.1 Hashøj - anmeldelsesregler 

                                                 
39

 Brev af 30.10.2012, side 16-20, jf. bilag 3. Eneste afgørelser behandlet, som ikke nævnt 

der, er Studstrup/SSV, afsnit 4.6.3.2., nævnt i litteraturen, jf. afsnit 4.7, og Præstø II, afsnit 

4.6.2.1 
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86. Energiklagenævnet traf 1. december 2010 afgørelse i en sag om 

ugyldighed af Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a.’s prisanmeldelse, 

herunder hvorvidt tarifblad var vedlagt en prisanmeldelse til Energitilsy-

net (j.nr. 1021-10-5-5).  

87. Sagen var en genoptagelse af nævnets afgørelse af 3. marts 2008 

(j.nr. 21-584), efter Folketingets Ombudsmand i et brev af 19. december 

2009 udtalte dels uenighed i bevisvurderingen, og dels at nævnet ikke 

havde foretaget en nærmere vurdering af konsekvenserne, hvis det blev 

lagt til grund, at tarifbladet ikke var indsendt til Energitilsynet sammen 

med prisanmeldelsen den 31. juli 2001. 

88. Tarifbladet er den del af anmeldelsen, som indeholder oplysninger 

om de priser, der kan gøres gældende over for kunderne. Disse priser 

fremgår ikke fuldt ud af anmeldelsesblanketten, hvor alene fremgår gen-

nemsnitspriser. Prisændringen indebar, at den faste afgift for et forsk-

ningscenter steg fra 30.000 kr. årligt til 300.000 kr. 

89. Tarifbladet består normalt af 2 dele, dels en prisliste og et tillæg 

med en specifikation af den faste afgift for storkunder. I denne sag var 

prislisten udformet uden henvisning til tillægget, der var i et selvstændigt 

dokument. I prislisten var den faste afgift for institutioner og kunder op-

lyst som ”variabel”.             

90. Indledningsvist anførte klagenævnet, at forsætlig afgivelse af urig-

tige oplysninger til myndighederne er strafbart, og at nævnet foretager sin 

bevisbedømmelse i sagen inden for disse rammer. Videre fandt nævnet, at 

der stilles anderledes krav til sandsynliggørelse af, at der er foretaget be-

hørig anmeldelse, fordi spørgsmålet har afgørende betydning for retsfor-

holdet mellem varmeforsyningen og forskningscentret, og således ikke 

alene er et spørgsmål mellem varmeforsyningen og Energitilsynet som of-

fentlig myndighed. 

91. I klagenævnets behandling fremstår det som afgørende for, om 

den nye faste afgift for forskningscentret var korrekt anmeldt, og tariffen 

således var gyldig, at tillægget til prislisten var anmeldt til Energitilsynet. 

Klagenævnet fandt, at oplysningerne i anmeldelsesblanketten om gen-

nemsnitspriser ikke i sig selv kunne anses for en forskriftsmæssig anmel-

delse af den nye faste afgift for forskningscentret.  

92. Tillægget kunne ikke findes hverken på den fysiske sag i tilsynet 

eller den senere elektroniske sag. Klagenævnet fandt det ikke sandsynlig-

gjort, at dokumentet var blevet fjernet fra den fysiske sag i forbindelse 

med fx sagsbehandling i den tiltro, at det fandtes på den elektroniske sag, 

hvilket Energitilsynet havde oplyst ikke kunne udelukkes. 
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93. Klagenævnet lagde videre vægt på, at varmeforsyningen havde 

valgt at anmelde med 2 separate dokumenter og derfor måtte bære risiko-

en for, at Energitilsynet ved sin kvittering for modtagelsen ikke kunne 

konstatere, hvorvidt tillægget manglede, samt at værket selv over for til-

synet havde udtrykt tvivl om, hvilket materiale der har været indsendt til 

tilsynet.  

94. Under hensyn til den meget væsentlige forhøjelse og den mang-

lende anmeldelse i næsten et år efter tiltænkt ikrafttræden fandt klage-

nævnet, at retsvirkningen af ugyldighed konkret burde være, at tarifforhø-

jelsen ikke kunne gøres gældende, før den var anmeldt. Samtidig gør 

nævnet det klart, at afgørelsen ikke tager stilling til parternes eventuelle 

økonomiske mellemværende som følge af muligvis for meget betalt fast 

afgift, herunder de forskellige civilretlige synspunkter, der kan gøres gæl-

dende i den forbindelse. 

4.6.1.2 Helsingør Kraftvarmeværk – prisklage, hvad skal undersøges 

95. Energiklagenævnet traf 31. marts 2008 afgørelse i en sag, hvor 

Energitilsynet havde afvist en prisklage over Helsingør Kraftvarmeværk 

(j.nr. 21-572).  

96. Nævnet fandt, at sagen ikke vedrørte fortolkning af den indgående 

samarbejdsaftale mellem værket og klager, men hvorvidt den kontraktbe-

stemte pris i givne år oversteg den omkostningsbestemte pris ifølge var-

meforsyningslovens § 20. Nævnet fandt videre, at tilsynet ikke havde fo-

retaget en prøvelse af værkets egenhændige opgørelse af den omkost-

ningsbestemte pris og klagers indsigelser over opgørelsen. Sagen blev 

hjemvist til Energitilsynet. 

4.6.1.3 Brøndby - afskrivninger 

97. Energiklagenævnet traf 3. juli 2007 afgørelse i en sag om, hvor-

vidt og hvordan Brøndby Fjernvarme A.m.b.a skulle tilbageføre beløb 

over varmepriserne (j.nr. 21-537).  

98. Sagen var startet med en prisklage fra en forbruger over, at drifts-

overskud i 2003/4 og 2004/5 ikke var modregnet i varmepriserne. Energi-

tilsynet behandlede sagen og indgik i forhandlinger med varmeforsynin-

gen uden at kunne nå til enighed. 

99. Ved behandlingen i klagenævnet over Energitilsynets formandsaf-

gørelse af 22. august 2006 i sagen var der enighed mellem forsyningen og 

tilsynet om, at der var oparbejdet et overskud, der skulle tilbageføres, men 

ikke om hvordan overskuddet var fremkommet, og på hvilken måde det 

skulle tilbageføres. 
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100. Brøndby Fjernvarme henviste navnlig til, at overskuddet skyldtes, 

at der ved en bogføringsfejl ikke blev foretaget de nødvendige afskrivnin-

ger, men at egenkapitalen i stedet blev øget. Forsyningen ønskede at brin-

ge forholdet til ophør ved, at afskrivningsperioden regnskabsmæssigt blev 

ændret fra 20 år til 5 år med tilbagevirkende kraft. 

101. Energiklagenævnet afgjorde, at den oparbejdede overdækning 

skulle tilbageføres inden for rimelig tid, og bemærkede, at afskrivnings-

reglerne ikke kan benyttes til i strid med deres formål at reparere på den 

for meget opkrævede pris. 

4.6.2 Energitilsynet  

4.6.2.1 Præstø II – forkøbsret, markedspris og afskrivninger 

102. Ved afgørelse af 30. januar 2006 i en sag om Præstø Fjernvarme - 

køb af Præstø kommunes fjernvarmetransmissionsledning (j.nr.r 4/0920-

8901-0003) tog Energitilsynet stilling til, at det i overdragelsesaftalen 

ville være et rimeligt vilkår, at Præstø Fjernvarmes købspris for transmis-

sionsledningen sættes til det mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kom-

mune aftalte beløb på 5.287.905 kr. ekskl. fradrag i henhold til aftalen af 

2. december 2003, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, § 21, stk. 4, og 

23 f, stk. 1 og stk. 4. 

103. Præstø Fjernvarme havde i 2005 anmodet Energitilsynet om at af-

gøre en tvist mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kommune om købspris 

for kommunens fjernvarmetransmissionsledning. Præstø Fjernvarme og 

Præstø kommune var i december 2003 blevet enige om, at overtagelsen 

skulle ske til en pris og på vilkår, der ikke gav tab for kommunen og 

fremgangsmåden ved fastsættelsen af prisen med fradrag for beløb, som 

Præstø Fjernvarme eventuelt allerede havde betalt i rente og afskrivninger 

vedrørende transmissionsledningen i fjernvarmeprisen fra Præstø Kraft-

varmeværk. Sydkraft Varme A/S havde frem til salget administreret 

transmissionsledningen, som leverede varme fra Præstø Kraftvarmeværk, 

for kommunen. Sydkraft ejede Præstø Kraftvarmeværk. 

104. I afgørelsens vurderingsafsnit besvares som delspørgsmål bl.a., 

hvorvidt Præstø Fjernvarme allerede har betalt en del af prisen for trans-

missionsledningen i form af renter og afskrivninger i prisen for fjernvar-

men fra Præstø Kraftvarmeværk som omhandlet i parternes aftale. Denne 

vurdering blev foretaget med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1.  

105. Energitilsynet fandt, at det var dokumenteret, at der efter varme-

forsyningsloven i de budgetterede priser for leverancerne af fjernvarme til 

Præstø Fjernvarme i år 2002 og år 2003 var indregnet renter og afskriv-
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ninger vedrørende transmissionsledningen. Det fandtes imidlertid også 

dokumenteret efter loven, at eftervisningerne af de realiserede fjernvar-

mepriser i form af regnskabsoplysninger til Energitilsynet var uden disse 

udgifter. Det kunne efter omstændighederne derfor ikke anfægtes efter 

varmeforsyningsloven, at udgifterne for Sydkraft ved driften af Præstø 

Kraftvarmeværk havde været så store, at de i regnskabsanmeldelserne til 

Energitilsynet havde ”spist” renterne og afskrivningerne på transmissions-

ledningen
40

, og at Sydkrafts eventuelle betaling til Præstø kommune vil 

føre til en indregningsberettiget underdækning i fjernvarmeprisen fra 

Præstø Kraftvarmeværk.  

4.6.3 Energitilsynets sekretariat 

4.6.3.1 Gråsten - afskrivninger 

106. I forbindelse med en stikprøveundersøgelse af Gråsten Fjernvarme 

har sekretariatet den 1. oktober 2012 truffet afgørelse om bl.a. nedskriv-

ning af anlægssum og tilbageførelse af afskrivninger på baggrund af en 

tilkendegivelse af 7. december 2011 (j.nr. 12/04821). 

107. Sekretariatet vurderede, at der var sket en opskrivning af anlægs-

summen i forbindelse med udskillelsen af Gråsten Fjernvarme A.m.b.a fra 

Gråsten Kommune 1. januar 2007, og at anlægssummen inden udskillel-

sen var fuldt afskrevet. Derfor skulle de opkrævede afskrivninger tilbage-

føres via varmepriserne. 

108. I afgørelsen tages også stilling til et anførende om, at afskrivninger 

kan opkræves i varmeprisen uden at være anmeldt til Energitilsynet, hvil-

ket sekretariatet afviser med henvisning til anmeldelsesbekendtgørelsens 

§ 3. 

4.6.3.2 Studstrup/ SSV - afskrivninger  

109. I forlængelse af en afgørelse fra Energitilsynet 3. februar 2003 

(Elsam, Studstrupværket – prisfastsættelse på varme produceret ved til-

satsfyring af halm, j.nr. 3/1322-8901-0072) sendte Elsam 24. marts 2003 

et notat ”Principper for opstilling af en ”absolut” projektøkonomi for SSV 

halmtilsatsfyringen”, behandlet i sekretariatet som j.nr. 3/1322-8901-

0150. 

110. Elsams notat omhandler bl.a. afskrivningsperioden. Om dette 

punkt kommenterede sekretariatet i brev af 21. maj 2003 til Elsam: 

                                                 
40

 Jf. formuleringen i afgørelsens punkt 66 
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I pkt. 6.a. fastsættes en forrentning og afskrivning over 5 år. Dette svarer til den 

hurtigst mulige afskrivning efter reglerne i bekendtgørelse om driftsmæssige af-

skrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i 

følge varmeforsyningsloven (nr. 175 af 18. marts 1991). Tilsynet kan ikke på 

det foreliggende grundlag vurdere, om perioden afspejler projektets tekniske og 

økonomiske levetid og derved er relevant i det konkrete tilfælde. 

 

111.  Sekretariatets brev af 21. maj 2003 er sidste akt i sagen, som ikke 

indeholder en afgørelse.  

4.7 Litteratur om afskrivninger                                                                   

112. I dette afsnit er fokuseret på litteraturens behandling af forhold, 

der ligger ud over en ren gengivelse af varmeforsyningsloven og afskriv-

ningsbekendtgørelsen.   

113. ”Varmeforsyningsloven med kommentarer” af Pernille Aagaard og 

Bent Ole Gram Mortensen
41

 indeholder følgende betragtninger om syste-

matiske afskrivninger i forbindelse med gennemgangen af lovens § 20, 

stk. 2: 

… Afskrivningerne kan være såvel større som mindre end afdragene på de lån, 

der finansierer anlæggene, jf. ”Orientering” i Fjernvarmen, nr. 1, 1995. Af-

skrivninger må dog f.s.v. angår de anlæg, der udover varme tillige producerer 

el, være systematiske. Årsregnskabsloven som elproducerende anlæg i medfør 

af elfl. § 85 er underlagt, fordrer systematiske afskrivninger. 

Afskrivningerne kan efter afskrivningsbekendtgørelsen foretages med indtil 20 

% om året men skal afspejle investeringens tekniske og økonomiske levetid, jf. 

Energitilsynets brev af 21.05.2003 om principper for afregning af SSV halmtil-

satsfyring. Anlægssummen skal være afskrevet over en periode på højst 30 år 

fra idriftsættelsestidspunktet. 

Afskrivningsgrundlaget vil være upåvirket af en senere overdragelse, jf. stk. 7 

som indsat ved lov nr. 452 af 10.06.2003. En køber af et kollektivt varmeforsy-

ningsanlæg vil således ikke kunne afskrive på grundlag af vederlaget for anlæg-

get. 

114. I gennemgangen af § 20, stk. 2, i ”Varmeforsyningsloven med 

kommentarer” af Klavs V. Gravesen, Christine Ravnholdt Hartmann og 

Kamma Eilschou Holm Jonassen
42

 omtales ingen af de samme forhold, 

som citeret i punktet umiddelbart ovenfor, bortset fra at afskrivningsperi-

oden for anlæg med idriftsættelse efter 31. december 1982 højst er 30 år.   

                                                 
41

 1. udgave/1. oplag, Forlaget Thomson A/S, København 2003, jf. siderne 125-126 
42

 1. udgave/1. oplag, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2004, jf. siderne 128-130 
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4.8 Elforsyningsloven                                                                   

115. Farum Fjernvarme har henvist til en afgørelse, som berører be-

stemmelser fra elforsyningsloven. På afgørelsestidspunktet havde be-

stemmelserne, jf. bekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 af lov om elfor-

syning, følgende ordlyd: 

§ 2. Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af 

elektricitet.  

… 

 

§ 37. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse 

af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 

har været omfattet af § 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller indirekte 

ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virk-

somheder.  

… Stk. 5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet 

de registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det foregå-

ende kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne re-

gistreringer.  

... Stk. 9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådig-

hedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag ef-

ter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsæt-

ter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen 

af eventuelle fradrag.  

Stk. 10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inkl. bereg-

net forrentning og med eventuelle fradrag. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelserne i § 15, stk. 1-4, 

i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. …  

 

§ 37 a. Kommuner må ikke uden tilladelse fra transport- og energiministeren 

[nu klima-, energi- og bygningsministeren] bevare ejerandele i virksomheder 

omfattet af § 37, stk. 1, såfremt … 

… Stk. 3. I virksomheder omfattet af stk. 1 må der ikke anvendes midler, som 

stammer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov om 

kommunal fjernkøling eller lov om naturgasforsyning, til aktiviteter forbundet 

med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller til aktiviteter 

forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om mil-

jøbeskyttelse.  

Stk. 4. Aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organi-

sering og økonomiske forhold eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljø-

beskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af stk. 1, skal være selskabs-

mæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning el-

ler lov om naturgasforsyning. Virksomheder, der producerer elektricitet ved af-
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brænding af affald, kan dog udøve aktiviteter forbundet med affaldshåndtering 

omfattet af lov om miljøbeskyttelse uden selskabsmæssig adskillelse.  

… Stk. 6. Kommuner godtgør senest den 1. februar hvert år over for Energitil-

synet ved erklæring afgivet i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af 

§ 37 b, at der ikke i det foregående kalenderår er anvendt midler i strid med stk. 

3. Finder Energitilsynet, at en kommune må anses for at have anvendt midler i 

strid med stk. 3, betragtes de pågældende midler som uddelinger efter § 37, stk. 

1. Energitilsynet fastsætter rådighedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet 

forrentning i henhold til § 37, stk. 6. Kan en kommune ikke afgive erklæring i 

overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af § 37 b, giver Energitilsynet 

transport- og energiministeren meddelelse herom. Transport- og energiministe-

ren træffer herefter afgørelse om hel eller delvis afståelse af aktiviteter eller 

ejerandele i virksomheder omfattet stk. 1. 

 

116. Den anførte afgørelse er fra Energitilsynet 20. april 2012 og ved-

rørte kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og 

varmevirksomheder i 2011 (j.nr. 4-0604-0200-0009)
43

. 

117. Energitilsynet afgjorde bl.a.: 

”at erklæringerne fra samtlige 89 kommuner, om ikke-overførsel af energimid-

ler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre tages til efterret-

ning, dog med forbehold for følgende spildevandsselskaber: …[25 virksomhe-

der] … , som ifølge det oplyste ikke har foretaget en retmæssig adskillelse af 

spildevands- og elaktiviteten.”.  

 

”at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at give meddelelse efter elfor-

syningslovens § 37 a, stk. 6, 4. pkt. rent praktisk til Energistyrelsen, om de sel-

skaber, der hverken har foretaget en selskabsmæssig eller regnskabsmæssig ad-

skillelse af el- og spildevandsaktiviteterne, og derfor ikke kan afgive tilstrække-

lig dokumentation for omfanget af overførte midler mellem aktiviteterne.”  

                                                 
43

 Bilag 25 
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5. Begrundelse 

118. Først i dette kapitel vurderes en række forhold om fastlæggelsen af 

den juridiske ramme for afgørelsen, som er anført af parterne i sagen eller 

i øvrigt har betydning: 

- Varmeforsyningslovens overordnede prisregulering, afsnit 5.1, 

- om der er et generelt krav om afskrivning af den fulde anlægssum, 

afsnit 5.2, 

- om der er et generelt krav om systematisk afskrivning, afsnit 5.3,  

- hvordan afskrivning foretages efter varmeforsyningsloven, afsnit 

5.4, 

- tilsynets kompetence til at forhøje afskrivninger, afsnit 5.5.  

119. Afsnit 5.6 indeholder en samlet konklusion på den juridiske ram-

me for afgørelsen med præcisering af betydningen for, hvilke oplysninger 

der kan og ikke kan lægges vægt på ved afgørelse af sagen.  

120. I lyset heraf behandles den konkrete sag med udgangspunkt i;  

- opgørelse af anlægssum, afsnit 5.7, 

- opgørelse af foretagne afskrivninger, afsnit 5.8, 

- vurdering af anlægssaldo pr. 1. januar 2011, afsnit 5.9.  

5.1 Den overordnede prisregulering i varmeforsyningsloven 

121. Varmeforsyningsloven indeholder i § 20, stk. 1, en maksimalpris-

regulering ud fra princippet om nødvendige omkostninger, jf. citatet med 

ordet ”kan” i punkt 62. Det indebærer, at der ikke kan opkræves en var-

mepris, som giver indtægter ud over de nødvendige omkostninger. Var-

meforsyningsloven er derimod ikke generelt til hinder for, at der opkræ-

ves en lavere varmepris end de nødvendige omkostninger, fx. som følge 

af privatretlige aftaler.  

122. Sekretariatet finder derfor, at der ikke gælder et generelt forbud 

mod, at varmeforsyningsvirksomhederne giver afkald på mulige indtægter 

og opkræver en lavere pris end tilladt. 

5.2 Generel afskrivningspligt for den samlede anlægssum   

123. Selvom der ikke gælder et generelt forbud mod afkald på mulige 

indtægter, kan ordlyden af afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, sidste 

punktum, indikere, at der gælder en pligt til at foretage indregning af den 

samlede anlægssum (understregning indsat her):  
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Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en periode på højst 30 år fra 

idriftsættelsestidspunktet. 

 

124. Sekretariatet har ikke fundet andre kilder end ordlyden af § 4, stk. 

3, sidste punktum, der kunne indikere en generel afskrivningspligt. Dog 

kan det nævnes, at hjemlen til afskrivningsbekendtgørelsen i § 20, stk. 2, 

2. punktum, ikke indeholder ordet ”kan” ligesom § 20, stk. 1, og § 20, stk. 

2, 1. punktum, jf. punkt 65.  

125. Sekretariatet finder, at bekendtgørelsen skal ses i lyset af den 

overordnede maksimalprisregulering, jf. afsnit 5.1, og at der ved affattel-

sen af § 20, stk. 2, der er hjemmelsgrundlag for bekendtgørelsen, hverken 

før eller efter ændringen i 2010 var tilsigtet en fravigelse af maksimalpris-

reguleringen. Det fremgår af bemærkningerne til den seneste affattelse af 

§ 20, stk. 2, at der alene er tale om at udvide området for, hvad der kan 

indregnes, jf. punkt 65. Det fremgår ikke, at der skulle være tale om en 

fravigelse af lovens maksimalprisprincip. 

126. Det er derfor sekretariatets opfattelse, at brugen af ordet ”skal” i 

afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, sidste punktum, ikke fastlægger 

en afskrivningspligt, som vil indebære ikke blot en maksimalpris men og-

så en minimumspris. Sekretariatet finder, at bestemmelsen i stedet blot 

begrænser den mulige længde af afskrivningsperiode. 

127. Sekretariatet bemærker, at det typisk er til forbrugernes fordel, at 

der ikke er en pligt til at afskrive den samlede anlægssum, idet et afkald 

på afskrivninger betyder lavere omkostningsbestemte varmepriser.
44

 Skul-

le det konkret vise sig ikke at være en fordel, er der både i afskrivnings-

bekendtgørelsens §§ 7 og 8 og muligvis i lovens § 21, stk. 4, hjemmel til, 

at Energitilsynet kan gribe ind, hvis der konkret opstår væsentlig ulempe/ 

ulighed/ urimelighed. 

128. Videre bemærker sekretariatet, at det også i tilsynets vejledninger 

fra 2006 og 2010 er den enkelte virksomhed, der via sit anmeldte budget 

træffer beslutning om at foretage afskrivninger og deres størrelse, jf. 

punkt 73 og 74. Dette ville stemme dårligt med en pligt til at foretage af-

skrivninger.  

129. Yderligere støtte kan findes i, at den tidligere anmeldelsesbe-

kendtgørelse for 1982-1985 havde en hovedregel om lineære afskrivnin-

ger, jf. punkt 71 – denne hovedregel findes ikke længere i teksten til an-
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 Spørgsmålet om ulempe pga. manglende samtidighed relaterer sig ikke til, hvorvidt der er 

en afskrivningspligt eller ej, men hvordan de faktisk foretagne afskrivninger fordeles inden 

for de rammer, som bekendtgørelsen opstiller. Samtidighedsprincippet er derfor behandlet i 

afsnit 5.3. 
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meldelsesbekendtgørelsen, jf. punkt 69. På trods af hovedreglen anvendte 

den tidligere bekendtgørelse begrebet ”ikke-udnyttede afskrivninger”, jf. 

punkt 71. Sekretariatet kan ikke se anden forklaring på eksistensen af be-

grebet, end at det også dengang var muligt at undlade at indregne afskriv-

ninger i varmepriserne. Der var således heller ikke tidligere en pligt til at 

foretage afskrivninger, men en mulighed afhængigt af et valg hos virk-

somhederne.
45

 

130. Samlet er det således sekretariatets opfattelse, at der på varmefor-

syningslovens område ikke gælder en generel pligt til at foretage afskriv-

ning af hele eller dele af anlægssummen.  

5.3 Generelt krav om systematiske afskrivninger  

131. Rammerne for afskrivning efter afskrivningsbekendtgørelsen er 

efter den gældende bekendtgørelse alene, at der højst kan afskrives over 

30 år og højst med 20 % om året, jf. punkt 69. Før 1986 gjaldt andre krav, 

bl.a. udtrykkeligt at afskrivningerne skulle være lineære, jf. punkt 129 og 

71, hvilket er udgået af de senere udgaver af afskrivningsbekendtgørelsen, 

herunder den gældende.  

132. I dette kapitel vurderes, om der trods ordlyden af afskrivningsbe-

kendtgørelsen – herunder det forhold at lineære afskrivninger tidligere var 

nævnt men siden er udgået –  findes et generelt krav om systematiske af-

skrivninger på varmeforsyningslovens område. 

133. Indledningsvis finder sekretariatet, at årsregnskabsloven ikke som 

anført i nogen litteratur, jf. punkt 113 og 114, kan anvendes til fortolkning 

af regler om afskrivning på varmeforsyningslovens område.  

134. Som det fremgår af Energitilsynets vejledninger fra 2010 og 2006, 

er der tale om helt forskellige formål, nemlig i årsregnskabsloven en vær-

diforringelse af det afskrevne aktiv, jf. punkt 73, sidst i citatet – for at få 

en retvisende værdi på regnskabstidspunktet – og i varmeforsyningsloven 

et likviditetshensyn, hvor afskrivninger er umiddelbart indregningsberet-

tigede omkostninger, jf. punkt 73 og 74.  

135. Da reguleringen således ikke er rettet mod det samme forhold, er 

det sekretariatets opfattelse, at årsregnskabsloven ikke kan anvendes som 

begrundelse for at begrænse varmevirksomheders afskrivningsmuligheder 
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 Forskellen mellem de dagældende rammer med krav om lineære afskrivninger og de nu-

værende er alene, hvornår muligheden for at indregne afskrivninger fortabes. Dengang var 

det hovedreglen, at indregningsadgangen blev fortabt lige så snart, muligheden ikke blev 

udnyttet. Efter den nuværende afskrivningsbekendtgørelses ordlyd fortabes muligheden for 

indregning af afskrivninger først, når det ikke er muligt at holde afskrivningerne inden for 

begrænsningerne på 20 % om året i højst 30 år fra idriftsættelse.  



Side 39 af 50 

efter varmeforsyningsloven – hvilket gælder uanset, hvilke afskrivninger 

der foretages efter årsregnskabsloven.   

136. I forbindelse med henvisningen til årsregnskabsloven i litteraturen 

nævnt ovenfor er også nævnt sekretariatets brev til Elsam om afskrivnin-

ger vedrørende Studstrup, jf. punkt 110. I brevet behandles Elsams ønske 

om at afskrive hurtigst muligt, dvs. på 5 år, med et forbehold om, at ”Til-

synet kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om perioden afspej-

ler projektets tekniske og økonomiske levetid og dermed er relevant i det 

konkrete tilfælde.” 

137. Sekretariatet bemærker for det første, at brevet ligger forud i tid 

for Energitilsynets vejledninger af 2006 og 2010 samt, at der ikke er tale 

om en afgørelse, hverken fra sekretariatet eller Energitilsynet. Det er der-

for sekretariatets vurdering, at brevet har mindre vægt som fortolknings-

bidrag. 

138. Derudover bemærker sekretariatet, at betragtningerne om levetid 

ikke udtrykkeligt er formuleret som generelle krav til afskrivninger. Be-

mærkningerne er skrevet i den konkrete sag om afskrivninger vedrørende 

Studstrup, hvor der ønskes hurtigst mulig afskrivning. De kan ikke blot 

læses som et generelt krav, men også som et konkret udtryk for det muli-

ge anvendelsesområde af indgrebsbeføjelsen i afskrivningsbekendtgørel-

sens § 7 om urimelig kapitaldannelse – som netop kan være en risiko, 

hvis der afskrives hurtigere end likviditetsbehovet tilsiger. Den samme ri-

siko for kapitaldannelse gør sig derimod ikke gældende, hvis der sker en 

langsom eller ingen afskrivning efter varmeforsyningslovens regler. 

139. Sekretariatet har overvejet, om samtidighedsprincippet – hvorefter 

de brugere, der er årsag til omkostningerne, også bærer dem – kan føre til 

et andet resultat. Princippet er anvendt på varmeforsyningslovens område, 

men der er ikke nogen praksis for anvendelse i forbindelse med afskriv-

ninger. Da der er tale om et ulovbestemt princip, finder sekretariatet, at 

det er en retskilde af mindre vægt/ lavere rang i retskildehierarkiet end af-

skrivningsbekendtgørelsen. Desuden må der være en klar hjemmel for at 

pålægge varmevirksomhederne byrder. Sekretariatet finder derfor ikke, at 

samtidighedsprincippet kan begrunde en generel pligt til systematiske af-

skrivninger, som ikke fremgår af afskrivningsbekendtgørelsen.  

140. Hvis der i en konkret situation er problemer med manglende sam-

tidighed ved afskrivninger, er dette adresseret i afskrivningsbekendtgørel-

sen ved § 7 om urimelig kapitaldannelse og evt. § 8 om væsentlig ulempe, 

som begge kræver en konkret begrundelse og ikke udgør den generelle 

hovedregel. 
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141. Sekretariatet har ikke fundet andre mulige retskilder, der kan støtte 

et generelt krav om systematiske afskrivninger på varmeforsyningslovens 

område. Sekretariatet finder derfor ikke grundlag for at opstille et supple-

rende, generelt krav om systematiske afskrivninger til lovtekstens rammer 

for afskrivningerne på højst 30 år fra idriftsættelsen, max 20 % om året.  

5.4 Hvordan afskrivninger efter varmeforsyningsloven foretages 

142. Der er i vejledningerne fra Energitilsynet fra 2006 og 2010 angivet 

et formkrav til, hvordan en afskrivning efter varmeforsyningsloven kan 

foretages.  

143. I vejledning fra 2006 fremgår, at afskrivninger skal fremgå ud-

trykkeligt af budgettet og dermed af fjernvarmeværkets anmeldelse jf. 

punkt 74. Af Energitilsynets vejledning fra 2010 fremgår tilsvarende, at 

afskrivninger foretages på budgettidspunktet, og videre at afskrivningsbe-

løbene, der indgår i budgettet, skal være de samme i priseftervisningen, jf. 

punkt 73. Samme sted fremgår, at afskrivninger i priseftervisningen ikke 

må fravige budgettet, fordi der så kan være tale om en overskudsdisposi-

tion. 

144. Samlet er det således i begge vejledninger gjort klart, at initiativet 

til at foretage en afskrivning efter varmeforsyningsloven ligger hos var-

mevirksomheden. 

145. Dette er dog ikke ensbetydende med, at Energitilsynet er afskåret 

fra at anvende sine beføjelser i bl.a. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

og afskrivningsbekendtgørelsens §§ 7 og 8 til at gribe ind over for af-

skrivninger.  

5.5 Energitilsynets kompetence til at forhøje afskrivninger 

146. I dette afsnit behandles, hvorvidt varmeforsyningsloven og af-

skrivningsbekendtgørelsen i øvrigt giver Energitilsynet kompetence til at 

forhøje afskrivningerne i en fjernvarmevirksomhed i forhold til, hvad der 

er anmeldt i budgetter og priseftervisninger fra virksomheden.  

5.5.1 Budgetterede afskrivninger som ikke er gennemført  

147. Afskrivningsbekendtgørelsen behandler ikke spørgsmålet om bud-

getterede afskrivninger, hvor det senere fremgår af priseftervisninger eller 

på anden måde, at afskrivningerne ikke af virksomheden anses for gen-

nemført.  

148. Af Energitilsynets vejledninger fremgår, at afskrivninger besluttes 

på budgettidspunktet og ikke må være en efterfølgende disponering, jf. 

afsnit 5.4.  
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149. Et eksempel på en fravigelse af dette udgangspunkt er Præstøsa-

gen fra 2006, som blev afgjort af Energitilsynet, jf. afsnit 4.6.2.1. Det 

fremgår af sagen, at budgetterede afskrivninger ikke var gennemført, og 

at hvis de skulle gennemføres ville der opstå en underdækning, som skul-

le betales af kommunen.  

150. Afgørelsen nævner ikke udtrykkeligt, at der ikke gribes ind over 

for de budgetterede men ikke gennemførte afskrivninger, og indeholder 

heller ikke en begrundelse for ikke at gribe ind. Men det er en mulig ud-

lægning, at kommunen under alle omstændigheder skulle betale beløbet i 

den foreliggende situation med salg til anden side, så det konkret ikke 

ville have nogen betydning at gribe ind. 

151. Energiklagenævnet har ikke behandlet spørgsmål om manglende 

gennemførelse af budgetterede afskrivninger. I den senere sag om Brønd-

by Fjernvarme fra 2007, jf. afsnit 4.6.1.3, var situationen omvendt, at for-

syningen efterfølgende ønskede at afvikle en overdækning ved at foretage 

afskrivninger, som ikke var i de anmeldte budgetter. Nævnet bemærkede, 

at afskrivningsreglerne ikke kan benyttes til i strid med deres formål at 

reparere på opkrævning af for høj en pris.  

152. Det vil være i overensstemmelse med Energitilsynets vejledninger, 

hvis det antages, at afskrivningsreglerne – ikke bare i situationer med en 

realiseret overdækning, men uanset om prisen har været for høj eller lav – 

som hovedregel ikke kan bruges til at reparere på en forkert opkrævet 

pris. 

153. Sekretariatet finder på baggrund af vejledningerne og praksis, at 

Energitilsynet kan påbyde gennemførsel af anmeldte, budgetterede af-

skrivninger
46

. 

5.5.2 Aftaler om afskrivninger 

154. Aftaler om afskrivninger er hverken nævnt i afskrivningsbekendt-

gørelsen, anmeldelsesbekendtgørelsen, vejledningerne fra 2006 og 2010 

eller andre kilder, sekretariatet har fundet. 

155. Efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, fører Energitilsynet til-

syn med overholdelse af prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven. Til-

synet kan påtale manglende overholdelse, uanset om det givne forhold er i 

overensstemmelse med parternes varmeleveringsaftale/ anden aftale eller 
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 Dette påvirker ikke prisen i det/de forgangne år. Situationen kan konstateres, når der ind-

sendes priseftervisning uden afskrivning. Effekten af at pålægge at indregne denne omkost-

ning er, at resultatet i priseftervisningerne formindskes med afskrivningsbeløbet. Den even-

tuelle underdækning, som måtte opstå, skal som udgangspunkt indregnes i det næstfølgende 

år.   
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ej. Det afgørende er, hvordan forholdet bedømmes efter varmeforsynings-

loven, jf. også de afgørelser fra Energiklagenævnet som er nævnt i afsnit 

4.1.1. Sekretariatet forstår afgørelserne derhen, at en eventuel privatretlig 

aftale mellem to varmeforsyningsvirksomheder om et nærmere bestemt 

forhold/pris som udgangspunkt er uden betydning for Energitilsynets 

kompetence og vurdering efter varmeforsyningsloven. 

156.  Derimod ligger tilsyn med overholdelse af indgåede aftaler i sig 

selv uden relation til varmeforsyningslovens regler ud over, hvad der er 

fastsat om Energitilsynets kompetence for det offentligretlige tilsyn og de 

tilkendegivelser og afgørelser, som kan træffes med hjemmel i varmefor-

syningslovens § 21, stk. 4. Spørgsmål om aftaleretlige forpligtelser ud 

over varmeforsyningslovens regler bedømmes af domstolene, jf. også lov 

om elforsyning § 78, stk. 1, 2. punktum, citeret i punkt 51, samt de afgø-

relser som er omhandlet i punkt 4.1.1.  

157. Sekretariatet finder, at det således falder uden for Energitilsynets 

kompetence at lægge selvstændig vægt på, hvad der følger af parternes af-

tale med hensyn til afskrivninger, hvis der ikke er grundlag i varmeforsy-

ningsloven til at gribe ind i det pågældende forhold.  

5.5.3 Afskrivningstakt  

158. Farum Fjernvarme har som nævnt opfordret til, at Energitilsynet 

foretager en skønsmæssig ansættelse af transmissionsledningens varme-

prismæssigt nedskrevne værdi, hvis Energitilsynet ikke finder, den er 

fuldt afskrevet, jf. punkt 44.  

159. Sekretariatet bemærker, at et sådan indgreb kræver hjemmel i 

varmeforsyningsloven eller bekendtgørelser. Efter afskrivningsbekendt-

gørelsen har tilsynet ikke en generel beføjelse til skønsmæssigt at fastsæt-

te størrelsen på afskrivninger, men alene til at gribe ind, hvis der er af-

skrevet i strid med reglerne eller med undtagelse fra bekendtgørelsens 

regler, hvis der enten sker en urimelig kapitaldannelse, jf. § 7, eller hvis 

reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen er til væsentlig ulempe for bl.a. 

forbrugerne, jf. § 8. 

160. Sekretariatet finder, at indgrebsbeføjelsen over for urimelig kapi-

taldannelse forudsætter, at der er sket en indregning af afskrivninger i 

varmepriserne i varmeforsyningslovens forstand, dvs. ud fra et anmeldt 

budget, jf. afsnit 5.4. Er dette ikke tilfældet, foreligger der ikke en kapi-

taldannelse, som skyldes afskrivningsbekendtgørelsens regler. 

161. Overvejelse om anvendelse af § 8 om væsentlig ulempe finder se-

kretariatet forudsætter, at der i sagen er faktiske forhold, der støtter, at der 

er/ har været en sådan ulempe. Som følge af, at der ikke er en afskriv-
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ningspligt, er det sekretariatets opfattelse, at det forhold, at der i en perio-

de ikke er sket afskrivninger i varmeforsyningslovens forstand, alminde-

ligvis ikke i sig selv kan udgøre en sådan væsentlig ulempe. Der er al-

mindeligvis ingen ulempe ved perioder uden afskrivninger i sig selv, den 

eventuelle ulempe kan først komme på tale, når der senere måtte ske en 

opkrævning. 

162. Retsfølgen af at anvende § 8 er efter bestemmelsens ordlyd alene, 

at der kan undtages fra reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. Det er der-

for sekretariatets vurdering, at § 8 ikke hjemler adgang til skønsmæssigt 

at fastsætte en rimelig varmeprismæssig værdi. 

163. Hvorvidt § 8 giver adgang til at undtage fra bestemmelserne fx i 

form af, at den maksimale afskrivningsandel årligt skal være lavere eller 

at den maksimale afskrivningsperiode skal være kortere, vurderer sekreta-

riatet som tvivlsomt i lyset af, at der hverken kan opstilles et generelt krav 

om lineære afskrivninger, jf. afsnit 5.2, eller om systematisk afskrivnin-

ger, jf. afsnit 5.3.  

164. Dertil kommer, at Energiklagenævnet har bemærket, at afskriv-

ningsreglerne ikke skal anvendes i strid med deres formål. Efter Energitil-

synets opfattelse i vejledningen fra 2010, jf. den sidste del af citaterne i 

punkt 73, er reglernes formål at skabe likviditet (til gældsafvikling). 

Hvorvidt en virksomhed har brug for likviditet fra afskrivninger år for år, 

er efter sekretariatets opfattelse en ledelsesbeslutning og ikke egnet til be-

handling af Energitilsynet.  

165. Der kan dog være forskellige forhold, som kan have betydning for 

hjemmelspørgsmålet. I det følgende vurderes Energitilsynets kompetence 

til at ændre afskrivningstakt på 3 forskellige måder:  

5.5.3.1 Afskrivningstakt som tilbagevirkende forhøjelse 

166. For så vidt angår forhøjelse af afskrivninger med tilbagevirkende 

kraft, bemærker sekretariatet, at der vil være en særligt bebyrdende afgø-

relse, hvilket skærper hjemmelskravene.  

167. Sekretariatet har ikke fundet kilder, der taler for en sådan kompe-

tence, og finder derfor ikke, at Energitilsynet kan fastsætte en afskriv-

ningstakt som forhøjelse af afskrivningerne efter varmeforsyningsloven 

med tilbagevirkende kraft.  

5.5.3.2 Afskrivningstakt som fremadrettet pålæg om mindstebeløb 

168. I afskrivningsbekendtgørelsen er der ikke regler om mindsteaf-

skrivning, jf. afsnit 5.2. 
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169. Hvis Energitilsynet skulle pålægge varmevirksomheder en frem-

adrettet mindsteafskrivning, vil det derfor ikke være en undtagelse fra af-

skrivningsbekendtgørelsen, fordi der i bekendtgørelsen ikke fremgår reg-

ler om afskrivningspligt. Reglen om maksimalprisregulering findes der-

imod i varmeforsyningslovens § 20, jf. afsnit 5.1 og 5.2. Et pålæg om 

mindsteafskrivninger vil derfor fravige loven og ikke bekendtgørelsen. 

170. Afskrivningsbekendtgørelsens § 8 giver mulighed for, at Energitil-

synet konkret kan undtage fra bekendtgørelsens regler. Der er ikke i be-

kendtgørelsen mulighed for at undtage for regler i varmeforsyningsloven. 

171. Sekretariatet har ikke fundet kilder, der taler for en sådan kompe-

tence til at fravige maksimalprisreguleringen i § 20, og finder derfor ikke, 

at Energitilsynet kan fastsætte en afskrivningstakt som et fremadrettet på-

læg om mindstebeløb. 

5.5.3.3 Afskrivningstakt som fremadrettet pålæg om maksimumbeløb 

 

172. Afskrivningsbekendtgørelsen åbner for, at en varmevirksomhed 

kan undlade afskrivninger i de første 25 år efter et anlæg er sat i drift og 

placere dem fordelt på de sidste 5 år. Det kan ikke udelukkes, at dette af-

hængigt af de nærmere konkrete omstændigheder ville kunne udgøre en 

væsentlig ulempe for forbrugerne og dermed være omfattet af § 8 i af-

skrivningsbekendtgørelsen. Det er heller ikke udelukket, at varmepriserne 

med en sådan indregning konkret vil kunne være urimelige efter varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4. 

173. Da den nærværende sag alene handler om afskrivningsgrundlaget 

for transmissionsledningen den 1. januar 2011, et tidspunkt godt 15 år ef-

ter idriftsættelsen, er det ikke nødvendigt for afgørelsen at foretage en 

nærmere vurdering om tilsynets kompetence til at begrænse fjernvarme-

virksomheders fremadrettede afskrivninger i varmeforsyningslovens for-

stand.
47

  

5.5.4 Skadevirkning af manglende budgetter og andre mangler  

174. De mulige sanktioner i varmeforsyningsloven, jf. afsnit 4.5 omfat-

ter alene mulighed for tvangsbøder ved manglende efterlevelse af pålæg 

og bødestraf ved visse overtrædelser.  

175. Der er således ikke hjemmel til at tillægge skadevirkning ved an-

vendelsen af regler i varmeforsyningsloven, fordi andre regler, fx anmel-
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 Men det kan anføres, at hvis en sådan sag måtte blive relevant på et senere tidspunkt, vil 

det kunne indgå i bedømmelsen af den foreliggende ulempe, hvis ejeren af transmissions-

ledningen i forvejen har anmeldt en nedsættelse af anlægssaldoen uden der er indregnet til-

svarende afskrivninger i varmeprisen. 
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delseskrav og krav om udskillelse til separat selskab, ikke er overholdt. 

Har den manglende overholdelse ført til, at et givent faktisk forhold ikke 

er dokumenteret, må det komme an på karakteren af den bestemmelse, 

som finder anvendelse på forholdet, hvad det skal indebære.  

176. Sekretariatet vurderer, at spørgsmålet om i hvilke tilfælde, der kan 

foreligge afskrivninger efter varmeforsyningsloven, ikke er sammenligne-

ligt med tilfælde, hvor Energitilsynet på elforsyningsområdet har taget 

forbehold over for kommuners opgørelser over modtagne udlodninger fra 

de kommunale elforsyningsvirksomheder i tilfælde med manglende sel-

skabsmæssig udskillelse af elproduktionsaktiviteter i spildevandsforsy-

ning, jf. afsnit 4.8.  

177. De pågældende bestemmelser i elforsyningsloven pålægger kom-

munerne bl.a. at godtgøre over for Energitilsynet, at der ikke er sket an-

vendelse af midler på tværs af bl.a. elproduktion og spildevand i strid med 

loven, og fastsætter en indberetningspligt til Energitilsynet om kommu-

nernes oplysninger. Udformningen af disse regler indebærer, at det er en 

retsfølge af reglen - og ikke en yderligere skadevirkning - at tvivl om do-

kumentation har en effekt på Energitilsynets afgørelse.  

178. Der er ikke lighed mellem dette område af elforsyningsloven, og 

hvordan en afskrivning efter varmeforsyningsloven foretages, som er et 

entydigt formkrav, jf. afsnit 5.4. Sekretariatet behandler derfor ikke ar-

gumentet fra Farum Fjernvarme i punkt 38 videre. 

179. Derimod finder sekretariatet det relevant, at det i afgørelsen om 

Brøndby Fjernvarme fra 2007, jf. punkt 41 og afsnit 4.6.1.3, hvor der ikke 

var prisanmeldt afskrivninger, blev afvist, at der efterfølgende kunne fore-

tages afskrivninger, og at afskrivningsreglerne i dette tilfælde kunne an-

vendes til at imødegå andre forhold – i sagen for højt opkrævede varme-

priser – end deres formål. Dette svarer til en opretholdelse af vejledningen 

gengivet i punkt 5.4 om, at det afgørende for en afskrivning efter varme-

forsyningsloven er, at den er indsendt til Energitilsynet i forbindelse med 

en prisanmeldelse.  

180. Afgørelsen om Hashøj Kraftvarmeværk fra 2010, jf. punkt 36 og 

afsnit 4.6.1.1, hvor tvivl om en bestemt oplysning i en prisanmeldelse var 

anmeldt til Energitilsynet, førte til, at den ikke kunne anses for anmeldt, 

trækker i samme retning. Samtidig indikerer den en mulig bevisbyrdere-

gel om, at hvis det ikke er klart, hvorvidt en prisanmeldelse har fundet 

sted, så kan det indebære afvisning af at anse den for foretaget. 

181. Det er sekretariatets vurdering, at afgørelsen om Gråsten Fjern-

varme fra 2012, jf. punkt 36 og afsnit 4.6.3.1, vedrører dokumentation for 

anlægssummen og dermed eksistensen af et grundlag for at foretage af-



Side 46 af 50 

skrivninger, ikke spørgsmålet om, hvorvidt størrelsen af de opkrævede af-

skrivninger var rimelige efter varmeforsyningsloven eller inden for græn-

serne i afskrivningsbekendtgørelsen.  

182. Sekretariatet finder på denne baggrund, at manglende anmeldelser 

alene kan have betydning for, om formkravet til afskrivninger efter var-

meforsyningsloven er opfyldt, jf. afsnit 5.4. Sekretariatet finder ikke, at 

der er hjemmel til, at manglende priseftervisninger eller manglende ud-

skillelse af drift i sig selv kan tillægges en betydning for spørgsmål om 

omfanget af afskrivninger efter varmeforsyningsloven. Manglende doku-

mentation af anlægssaldoen kan derimod føre til krav om tilbageførsel af 

opkrævede afskrivninger over varmepriserne. 

183. Spørgsmål om sådanne mangler, som ikke har betydning for af-

skrivningerne, behandles derfor ikke i denne sag. Som udgangspunkt for 

bedømmelsen af sagen er det alene relevant, hvorvidt der foreligger en 

dokumenteret anlægssum, og hvorvidt der har været indsendt budget med 

afskrivninger senest samtidig med prisanmeldelser omfattende transmis-

sionsledningen. 

5.6 Samlet konklusion på den juridiske ramme for afgørelsen 

184. Der kan ikke foretages afskrivninger efter varmeforsyningsloven, 

medmindre der oprindeligt var en anlægsudgift, som kan udgøre en an-

lægssum, og der fortsat er en del af denne anlægssum, som ikke er blevet 

dækket ved betaling fra varmekunderne i form af en budgetteret og an-

meldt afskrivning eller fra anden side, fx i form af tilskud eller anmeldel-

se af en nedskrevet anlægssaldo, uden der er sket indregning i priserne. 

185. Det er sekretariatets opfattelse, at der efter varmeforsyningsloven 

hverken er en generel pligt til at foretage afskrivninger af en konstateret 

anlægssum, til at afskrive lineært eller til at afskrive systematisk.  

186. Maksimumrammerne for mulige afskrivninger er defineret i af-

skrivningsbekendtgørelsen. Der er ingen minimumsregler omkring af-

skrivninger, med mindre der konkret kan påvises en væsentlig ulempe, 

sådan at afskrivningsbekendtgørelsens § 8 kan finde anvendelse til at und-

tage fra bekendtgørelsens regler.  

187. Sekretariatet har ikke kunnet tænke sig til et eksempel, hvor fra-

været af afskrivninger i sig selv indebærer en ulempe. Hvis ulempen op-

står, fordi manglende afskrivninger har betydning for anvendelsen af an-

dre regler, fx fastsættelse af markedspris ved forkøbsret, er det umiddel-

bart sekretariatets vurdering, at ulempen i så fald ikke skyldes afskriv-

ningsreglerne, men i eksemplet reglen om markedspris ved forkøbsret, og 
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situationen derfor vil falde uden for området af § 8. Men en eventuelt 

identificeret ulempe må vurderes konkret og individuelt. 

188. Det er den enkelte varmevirksomhed, der inden for rammerne af 

afskrivningsbekendtgørelsen beslutter, om der skal ske afskrivninger og i 

hvilket omfang. For at der er foretaget afskrivninger efter varmeforsy-

ningsloven, er det en betingelse, at dette har fremgået af et budget an-

meldt til Energitilsynet i forbindelse med en prisanmeldelse. 

189. Sekretariatet finder ikke, at Energitilsynet har hjemmel til at fast-

sætte, at der er foretaget afskrivninger, hvis virksomheden ikke selv har 

truffet en beslutning om at foretage afskrivninger efter varmeforsynings-

loven ved at anmelde et budget med afskrivninger senest samtidig med 

prisanmeldelsen.  

190. Efter sekretariatets vurdering har Energitilsynet ved afgørelse af, 

om der er foretaget afskrivninger efter varmeforsyningsloven, ikke hjem-

mel til at lægge vægt på, om noget følger af privatretlige aftaler mellem 

varmevirksomhed og aftager, herunder om hvad der er kommet til udtryk 

om sådanne aftaler i fakturaer eller andet materiale. Spørgsmål om civil-

retlige forpligtelser kan indbringes for domstolene.  

191. I den nærværende sag betyder det, at spørgsmålet om, hvorvidt der 

er sket afskrivninger, må bedømmes ud fra varmeforsyningsloven og ikke 

parternes varmeleveringsaftale.  

192. Det er ligeledes uden betydning for sagens afgørelse, om driften af 

den sydlige transmissionsledning burde have været udskilt til et særligt 

selskab forud for den betingede overdragelse til Vestforbrænding 1. janu-

ar 2011, ligesom det – ud over spørgsmålet om der er sket afskrivninger i 

varmeforsyningslovens forstand i overensstemmelse med lovens form-

krav – er uden betydning, om der er mangler i prisanmeldelser, budgetter 

eller priseftervisninger op til den betingede overdragelse, jf. gennemgan-

gen i afsnit 5.5.4, hvor det konkluderes, at der ikke i varmeforsyningslo-

ven er hjemmel til at sanktionere den type mangler med en skadevirkning 

i senere afgørelser. Disse forhold behandles derfor ikke yderligere i sa-

gen. 

193. Den retlige ramme for sagen består derfor af følgende;  

1)  opgørelse af anlægssum,  

2)  opgørelse af foretagne afskrivninger i varmeforsyningslo-

vens forstand frem til og med 31. december 2010,    
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3)  vurdering af hvorvidt der kan gribes ind over for en an-

lægssaldo/ afskrivningsgrundlag på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 

2011 ved at sammenholde beløbene fra 1) og 2) og vurdere, 

om der er konkrete forhold i sagen, der kan begrunde anven-

delse af andet end hovedreglerne.   

5.7 Anlægssum for transmissionsledningen  

194. Efter afskrivningsbekendtgørelsen er grundlaget for afskrivninger 

anlægssummen.  

195. Det er uden betydning for opgørelsen af anlægssummen, hvordan 

anlægget er finansieret, herunder om finansieringen er koncernintern, ved 

elprismæssige henlæggelser, eller om der er tale om et bank- eller real-

kreditlån. 

196.  Parterne er enige om posterne, som også genfindes i regnskabs-

materiale, hvorfor anlægssummen efter fradrag afrundet er 84.885.000 kr. 

5.8 Foretagne afskrivninger for transmissionsledningen før 2011 

197. Der er ikke indsendt budgetter eller andet materiale i forbindelse 

med prisanmeldelser, hvoraf der fremgår afskrivninger. Der er derfor ikke 

i varmeforsyningslovens forstand, jf. afsnit 5.4, foretaget afskrivninger på 

transmissionsledningen. 

198. I forhold til den praksis, som er behandlet i afsnit 5.5.4, kan det 

særligt nævnes, at der er en grundlæggende forskel på den foreliggende 

sag og afgørelsen om Hashøj, hvor der ikke kunne konstateres en prisan-

meldelse med den ny forhøjelse for en konkret storkunde, og prisen derfor 

ikke kunne opkræves. Her er det grundlaget for prisanmeldelsen, som 

eventuelt ikke har været fyldestgørende. Som det konkluderes i afsnit 

5.5.4, er der ikke i varmeforsyningsloven er hjemmel til at sanktionere 

den foreliggende type af mangler med en skadevirkning i denne afgørelse. 

199. Sekretariatet har ikke i denne sag taget stilling til det samlede 

grundlag for prisanmeldelser, men alene konstateret, at der ikke er omtalt 

afskrivninger i anmeldelserne. 

200. Samlet vurderer sekretariatet, at der i perioden fra anlæggets 

idriftsættelse til 31. december 2010 ikke er foretaget afskrivninger i var-

meforsyningslovens forstand
48
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 Hvad opkrævningen, jf. punkt 43, herefter er anvendt til, vil blive behandlet i den separa-

te sag om prisfastsættelsen fra Hillerød Kraftvarmeværk (prisklagen).  
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5.9 Anlægssaldo for transmissionsledningen pr. 1. januar 2011  

201. Da anlægssummen for den sydgående transmissionsledning 31. 

december 2010 findes at være 84,885 mio. kr., og der ikke frem til dette 

tidspunkt er sket afskrivning på transmissionsledningen i varmeforsy-

ningslovens forstand, er det sekretariatets vurdering, at anvendelse af en 

anlægssaldo på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 2011 ligger indenfor rammerne 

af reglerne i varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen. 

202. Der foreligger heller ikke oplysninger om forhold, der kunne være 

omfattet af væsentlige ulemper pga. afskrivningsreglerne, jf. afskriv-

ningsbekendtgørelsens § 8. 

203. Hvorvidt det kan give anledning til indgreb, hvis der i slutningen 

af afskrivningsperioden indregnes meget store afskrivninger, ligger uden 

for denne sag at tage stilling til.
49

 

204. Det er således sekretariatets vurdering, at Energitilsynet ikke har 

grundlag for at gribe ind over for et afskrivningsgrundlag/ anlægssaldo 

for den sydgående transmissionsledning på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 

2011.  

 

6. Afgørelse 

205. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering truffet afgørelse om følgende: 

 At Energitilsynet ikke kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt 

Farum Fjernvarme har et aftaleretligt krav på, at ejere af transmissi-

onsledningen frem til 1. januar 2011 skulle foretage afskrivninger på 

transmissionsledningen i varmeforsyningslovens forstand, jf. § var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4, idet Energitilsynet ikke behandler 

klager vedrørende civilretlige tvister, jf. elforsyningslovens § 78, stk. 

1, 2. pkt. 

 

 At Energitilsynet afviser at give pålæg om ændring af afskrivnings-

grundlag/ anlægssaldo for den sydgående transmissionsledning på 

kr. 54,5 mio. pr. 1. januar 2011, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4, og afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 3, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2. Energitilsynet lægger herved til grund, at 

der ikke er foretaget afskrivninger på den sydlige transmissionsled-
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 Overvejelser om dele af rammerne for en eventuel senere sag om dette emne findes i 

fodnote 38.  
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ning i varmeforsyningslovens forstand fra etableringen til og med 

31. december 2010, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 3, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2. 

 


