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Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varme-
produktionskapaciteten på Studstrupværket 
 

Resumé 

1. Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus (herefter AVA) og 

DONG Energy Thermal Power A/S (herefter DONG Energy) har 

bedt om Energitilsynets tilkendegivelse om, hvorvidt Energitil-

synet kan godkende den finansieringsmodel, der er aftalt mellem 

parterne i forbindelse med biokonvertering og levetidsforlængelse 

af Studstrupværkets Blok 3 og fællesanlæg, som ejes af DONG 

Energy.  

2. Sagen forelægges Energitilsynet, da den dels har stor politisk be-

vågenhed, dels er det efter parternes oplysninger af stor betyd-

ning for denne aftale og andre kommende aftaler om straks-

betaling af varmens andel af finansieringsomkostninger til større 

investeringer i produktionsanlæg, hvor varmevirksomheden sam-

tidig erhverver retten til at disponere over den samlede varme-

produktionskapacitet på det pågældende anlæg, at der foreligger 

en klar tilkendegivelse fra Energitilsynet om adgangen til at af-

skrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til 

varmeproduktionskapaciteten på anlægget, erhvervet ved straks-

betalingerne, og om varmeproducenternes adgang til at modtage 

betalingen.  

3. Endvidere er der tale om en sag af stor økonomisk betydning, idet 

der er tale om et beløb på …... kr. til ombygning til træpillefyring 

og levetidsforlængelse af Studstrupværkets Blok 3 og en bespa-

relse for AVA på kr., som vil komme varmeforbrugerne til gode 

gennem lavere varmepriser.  

4. Modellen består i:  

1. at AVA betaler 80% af biokonverteringen og 20% af leve-
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tidforlængelsen,  

2. at AVAs andel af omkostningerne af investeringerne foretages som 

straksbetalinger for køb af retten til at disponere over var-

meproduktionskapaciteten på anlægget i aftaleperioden,  

3. at rådighedsretten er at sidestille med et immaterielt aktiv – en rettighed, 

som AVA kan afskrive på efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen 

og  

4. at DONG Energy er berettiget til at modtage straksbetalingerne i hen-

hold til varmeforsyningsloven.  

5. Den procentvise betaling af henholdsvis omstillingen til biovarme (80%) og le-

vetidsforlængelsen (20%) modsvares, efter parternes opfattelse, af det forhold, 

at DONG fortsat har rådigheden over elproduktionen på Blok 3.  Levetidsfor- 

længelsen er nødvendig for en fortsat produktion på Blok 3 på Studstrupværket.   

6. Sekretariatet vurderer, at den forelagte model kan godkendes. Dog har sekreta-

riatet som led i sagsbehandlingen fundet, at der i udkastet til aftale er en række 

punkter, som det var relevant at undersøge. Punkterne vedrører en bestemmelse 

om aftageforpligtelse for AVA, en bestemmelse om AVAs dækning af elsidens 

tab ved tvangskørsel og en bestemmelse om AVAs betaling for øgede brænd-

selsomkostninger ved varmeoverlast.   

7. Betegnelsen aftagepligt viste sig ved parternes mundtlige og skriftlige forkla-

ring ikke at være dækkende og retvisende for indholdet af bestemmelsen, da af-

tageforpligtelsen skal ses som et element i prisfastsættelsen, og da manglende 

aftag over tre år alene medfører, at der kan stilles krav om genforhandling og 

ikke f.eks. om strafbetaling. Bestemmelserne om betaling for tvangskørsel og 

varmeoverlast kan, efter sekretariatets vurdering, heller ikke betragtes som væ-

rende i strid med, at AVA får reel rådighedsret over varme produktionskapaci-

teten, da der er tale om omkostninger, der alene opstår, hvis AVA i de to tilfæl-

de ønsker at der sker varmeproduktion, dels hvor elproduktion ikke kan betale 

sig, dels hvor krav om øget varmeproduktion bevirker en øgning af brændsels-

omkostningerne.    

 

Tilkendegivelse 

8. Energitilsynet tilkendegav:  

at  

 AVA i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen 

kan afskrive på sin straksbetaling til DONG Energy og 

indregne afskrivningerne i varme prisen som foreskrevet 

i afskrivningsbekendtgørelsen, og 

 at det er i overensstemmelse med reglerne i varmefor-syningsloven, at 

en varmevirksomhed foretager straks betaling af større finansierings-

omkostninger i produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostnin-
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gerne over varmepriserne. Modtageren af betalingerne kan herefter ikke 

indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine pri-

ser til varmeaftageren.  
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Sagsfremstilling 

9. Århus Kommune, AffaldVarme Aarhus (herefter AVA) og DONG Energy 

Thermal Power (herefter DONG Energy) har den 13. august 2012 anmodet 

Energitilsynet (bilagsside 1-6) om tilkendegivelse om hvorvidt Energitilsynet 

kan godkende den finansieringsmodel, der er aftalt mellem parterne i forbindel-

se med biokonverteringen og levetidsforlængelsen af Studstrupværkets Blok 3 

og fællesanlæg.  

10. Modellen består i:  

a) at AVA betaler 80% af biokonverteringen og 20% af leve-

tidsforlængelsen,  

b) at AVAs andel af investeringerne foretages som straksbetalinger for køb 

af retten til at disponere over varmeproduktionskapaciteten på anlægget i af-

taleperioden,  

c) at rådighedsretten er at sidestille med et immaterielt aktiv – en ret-

tighedom, AVA kan afskrive på i henhold til afskrivningsbekendtgørelsen 

og  

d) at DONG Energy er berettiget til at modtage straksbetalingerne i henhold 

til varmeforsyningsloven.  

11. Studstrupværket, som ejes og drives af DONG Energy, blev idriftsat i 1968 til 

elforsyning. I 1985 påbegyndtes leverance af fjernvarme til Aarhus Kommune, 

som videredistribuerede varmen til Varmeplan Aarhus.   

12. AVA aftager årligt ca 8.500 TJ varme fra Studstrupværket. Herudover produ-

cerer AVA og andre varmeproducenter (hovedsagelig affaldsfyrede anlæg) ca. 

3.500 TJ varme årligt, som aftages af AVA.  

13. AVA videreleverer varmen gennem eget transmissionsnet internt til distribu-

tionsafdelingen i AffaldVarme Aarhus og til distributionsnettene i syv forbru-

gerejede fjernvarmeværker i Aarhus Kommune og til fire forbrugerejede fjern-

varmeværker i Syddjurs, Skanderborg og Odder Kommuner.  

14. Priser og leveringsvilkår for varmeleveringen fra Studstrupværket er fastlagt i 

en aftale mellem AVA og DONG Energy. Den gældende aftale løber til og med 

2014. I forlængelse af denne aftale ønsker AVA og DONG Energy at indgå en 

aftale vedrørende investering i levetidsforlængelse og biokonvertering samt den 

fremtidige levering løbende fra 2015 til og med 2029 (bilagsside 7-50).  

15. Aarhus Byråd har sat som mål, at Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 

2030. Som led i denne målsætning ønsker AVA, at den varme der levereres fra 

Studstrupværket fremover skal produceres på biomasse. Samtidig ønsker 

DONG Energy at nedbringe CO2-udledningen fra el- og varmeproduktionen på 

Studstrupværket. 
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16. Det er hensigten delvis at fortsætte driften af Studstrupværket til 2029. Det er 

planlagt, at det kun er driften af Blok 3, der fortsættes af hensyn til varme-

produktion. Da anlægget er 30 år gammelt, er det imidlertid en forudsætning for 

at kunne fortsætte varmeleverancen, at der sker en række investeringer i årerne 

2012 -2014 i levetidsforlængelse af Blok 3 og fællesanlæg. Samtidig ønskes en 

omstilling til produktion baseret på biomasse.  

17. De samlede investeringsomkostninger i levetidsforlængelsen og biokonverte-

ringen er budgetteret til kr.   . 

18. AVA og DONG Energy har aftalt, at AVA afholder 80% af omkostningerne til 

biokonverteringen og 20% af omkostningerne til levetidsforlængelsen.  

19. Denne betaling kunne ske gennem et årligt bidrag i hele aftalens løbetid til 

DONG Energy´s nedskrivning af anlægssaldoen. Parterne ønsker imidlertid, at 

AVAs betaling til DONG Energy sker som en straksbetaling af AVAs andel af 

investeringerne efterhånden, som DONG Energy afholder investeringerne.  

20. Baggrunden er, at AVA som en del af Aarhus Kommune kan optage lån til en 

lavere rente hos Kommunekredit end den rente, som DONG Energy kan finan-

siere projektet til (dvs. DONGs WACC-rente, som er DONGs vægtede gen-

nemsnitlige kapitalomkostninger). Det vil derfor resultere i lavere priser for 

fjernvarmeforbrugerne, at AVA betaler sin andel af investeringerne som straks-

betaling. 

21. Det fremgår af parternes beregninger, at AVA vil spare ca. …kr. ved denne 

straksbetaling fremfor at betale løbende gennem aftalens løbetid.  

22. DONG Energy har den 8. oktober 2012 på vegne af parterne fremsendt bereg-

ningsgrundlaget, der ligger til grund for oplysningen om besparelsen (bilagsside 

51-62). Det fremgår af beregningsgrundlaget, at den rente (WACC), som 

DONG Energy kan finansiere til er højere end den rente, som er anvendt som 

beregningsgrundlag ved opgørelsen af besparelsen, Her er benyttet den rente, 

som branchen har benyttet i en årrække, og som parterne har aftalt, nemlig den 

lange byggeobligationsrente + 1%.  

23. Af DONG Energy´s og AVAs anmodning om Energitilsynets tilkendegivelse 

om, hvorvidt tilsynet kan godkende den finansieringsmodel for levetidsforlæn-

gelsen og biokonverteringen, fremgår, at det er aftalt mellem parterne: 

1. At AVA betaler 80 % af biokonverteringen og 20% af levetidsforlæn-

gelsen  

2. At AVAs andel af investeringerne kan foretages som straksbetalinger 

for køb af retten til at disponere over produktionskapaciteten på anlæg-

get 

3. At investeringerne (både biokonverteringen og levetidsforlængelsen) er 

betaling for retten til at råde over produktionskapaciteten, hvilket er at 

sidestille med et immaterielt aktiv – en rettighed, som AVA kan afskrive 

på iht. afskrivningsbekendtgørelsen. 
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4. At DONG Energy er berettiget til at modtage betalingerne for investe-

ringerne i henhold til varmeforsyningsloven.  

24. Sekretariatet for Energitilsynet har den 20. august 2012 holdt møde med parter-

ne. Som opfølgning på mødet fremsendte sekretariatet, efter aftale, en række 

spørgsmål til parterne (bilagsside 51-54). Parterne har den 29. august 2012 (bi-

lagsside 55-76) besvaret de stillede spørgsmål og fremsendt en sammenligning 

mellem sagen om KE Varmes erhvervelse af rådighedsretten over Amagervær-

kets Blok 1 (AMV1) og den foreliggende sag. Parterne finder, at der ved det 

forslag til aftale om levering af varme frem til 2029 indeholdende levetidsfor-

længelse og biokonvertering, som parterne har udarbejdet, vil ske en overdra-

gelse af rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværkets 

Blok 3 fra DONG Energy til AVA, og at AVA dermed erhverver en immateriel 

rettighed over varmeproduktionskapaciteten på Blok 3. Parterne har endvidere 

den 8. oktober 2012 (bilagsside 77-84) besvaret yderligere opklarende spørgs-

mål fra sekretariatet. 

25. I deres henvendelse henviser parterne, som anført til, at Energitilsynet tidligere, 

i sin tilkendegivelse i sagen om KE Varme P/S – afskrivning på rådighedsret, 

har godkendt at KE Varme P/S´ straksbetalinger for køb af rådighedsretten over 

AMV1 af kan afskrives af KE Varme P/S i varme-priserne over en periode på 

20 år, da købet af rettigheden svarer til, at KE Varme P/S selv bygger, driver og 

ejer en tilsvarende varmeproduktionskapacitet.  

26. Forslaget til aftale mellem DONG Energy og AVA indeholder dels bestemmel-

ser om levering, prisfastsættelse og produktionsforhold dels bestemmelser om 

betaling for levetidsforlængelse og biokonvertering.  

27. Endvidere indeholder aftalen en bestemmelse om, at parterne kun i særlige til-

fælde kan overdrage deres rettigheder over henholdsvis el– og varmepro-

duktionen til andre uden den anden parts skriftlige samtykke.  

28. Det er efter parternes oplysninger af stor betydning for denne aftale og andre 

kommende aftaler om straksbetaling af varmens andel af finansierings-

omkostninger til større investeringer på kraftvarmeproduktionsanlæggene, her-

under omstilling til biovarme, hvor varmevirksomheden samtidig erhverver ret-

ten til at disponere over den samlede varmeproduktionskapacitet på det pågæl-

dende anlæg, at der foreligger en klar tilkendegivelse fra Energitilsynet om 

varmevirksomhedernes adgang til at afskrive efter afskrivningsbekendtgørel-

sen på rådighedsretten til varmeproduktionskapaciteten på anlægget erhvervet 

ved straksbetalingerne og om varmeproducentens adgang til at modtage beta-

lingen.  

29. Hvis Energitilsynet afgiver en klar tilkendegivelse vedrørende adgangen til at 

afskrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til den samlede 

produktionskapacitet på et anlæg, hvor varmevirksomhederne foretager straks-

betaling, vil både varmevirksomhederne, varmeproducenterne og Energitilsynet 

spare tid og omkostninger, da der så ikke er behov for at forelægge sådanne af-

taler for Energitilsynet eller sekretariatet.  
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30. Det fremgår af det udarbejdede udkast til aftale, at AVAs andel af betalingerne 

til levetidsforlængelsen og omstillingen til biovarme delvis skal erlægges som 

aconto betalinger i takt med, at arbejdet udføres. Ved denne form for betaling 

kan AVA i henhold til partenes oplysninger opnå en besparelse i forhold til at 

betale sin fulde andel af omkostningerne, når arbejdet er udført.  

31. Hvis aftalen mellem DONG og AVA ophører førtidigt inden det planlagte op-

hør i 2029, så har AVA i henhold til vilkårene i parternes aftale ret til at få til-

bagebetalt den del af straksbetalingen, som vedrører perioden fra aftalens fakti-

ske ophør til aftalens planlagte ophør 31. december 2029. Det betyder, at ophø-

rer aftalen mellem DONG og AVA efter at f.eks. halvdelen af aftaleperioden er 

forløbet, så har AVA ret til at få tilbagebetalt halvdelen af straksbetalingen, 

hvilket afspejler at AVA i dette tilfælde har haft rådighedsretten i halvdelen af 

aftaleperioden, men skal have tilbagebetaling for den resterende og manglende 

rådighedsret i resten perioden frem til 31. december 2029. DONG har stillet 

sikkerhed i form af en moderselskabsgaranti fra DONG Energy A/S for tilbage-

betalingen på de vilkår, som fremgår af vedlagte bilag x . 

32. Ved gennemgangen af forslaget til aftale har Sekretariatet for Energitilsynet 

fundet, at forslaget på nogle punkter indeholder bestemmelser, der nærmere 

burde vurderes.  

33. Energitilsynet forudsætter som en betingelse for, at DONG Energy er berettiget 

til at modtage AVAs straksbetaling af andelen af finansieringen af omstillingen 

og levetidsforlængelsen, at DONG Energy ved modtagelsen af straksbetalingen 

herefter ikke kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer 

i sine priser til AVA.  

34. De tre punkter som efter sekretariatets vurdering burde nærmere vurderes er 

følgende:  

 1. Aftageforpligtelse (prisaftale)  

 2. Krav om betaling for tvangskørsel  

 3. Krav om betaling for varmeoverlast   

Ad 1: Aftageforpligtelse (prisaftale)  

35. I henhold til leveringsaftalen fremgår det, at AVA er forpligtet til at aftage 

4.000 TJ årligt. Bestemmelsen er sålydende:  

AVA er forpligtet til at aftage 4.000 TJ/årligt  

Ved beregningen af AVAs aftageforpligtelse ovenfor skal der ske fradrag for manglen-

de aftag, der kan henføres til følgende forhold:  

 

 Force majeure, jf. § 14  

 Produktion som AVA har fravalgt som følge af Tvangskørsel  

 Afbrud eller reduktion, jf. § 7.1.1. i en længerevarende periode, der ind-

træder inden for varmeperioden, uden at det fremgår af Parternes fælles 

planlægning jf. Driftsaftalen (bilag 2); og  

 DONG Energy kan ikke levere den kapacitet, som AVA efterspørger in-

den for rammerne af den i § 7.1.2 med bilag 4 anførte kapacitet. 
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36. Parterne har på møde i sekretariatet den 13. september 2012 forklaret, at beteg-

nelsen ”Aftageforpligtelse” ikke er helt dækkende og retvisende, da der er tale 

om et element i prisfastsættelsen. Hvis AVA ønsker at aftage varmen til den af-

talte pris, skal der aftages mindst 4.000 TJ pr. år. Der er f.eks. ikke tale om 

strafbetaling. Hvis den aftagne mængde kommer under 4.000 TJ pr. år i mindst 

tre på hinanden følgende år, vil der være tale om så væsentligt ændrede forud-

sætninger for aftalen, at DONG Energy kan fremsætte anmodning om genfor-

handling.  

37. Parterne oplyste, at de ikke har foretaget beregninger af, hvad prisen/priserne 

vil være, hvis den aftagne mængde bliver mindre end 4.000 TJ. Parterne mener, 

at det er usandsynligt, at den aftagne mængde på noget tidspunkt vil gå under 

4.000 TJ (AVA aftager for øjeblikket ca. 8.500 TJ årligt), hvorfor parterne ikke 

har villet anvende ressourcer på at udregne, forhandle og aftale priser for var-

memængder i intervallet 0-4.000 TJ pr. år.  Parterne anførte, at hvis den aftagne 

mængde kommer under 4.000 TJ pr. år, vil der være tale om så væsentligt æn-

drede forudsætninger for aftalen, at der må så ske en genforhandling af prisen. 

Ad 2: Betaling for tvangskørsel  

38. På et centralt værk er der samproduktion imellem el og varme. Det vil sige, at 

der ikke kan produceres varme, uden at der samtidig produceres el.  

39. Omkostningerne på et centralt værk fordeles i særomkostninger for el, der bela-

ster elsiden, særomkostninger for varme der belaster varmesiden og fællesom-

kostninger, der fordeles imellem el- og varmesiden. Parterne har oplyst, at der 

er regnskabsmæssig adskillelse imellem el- og varmedelen. 

40. Tvangskørsel foreligger, når betalingen for el, produceret på det centrale værk 

er så lav, at det ikke kan betale sig at producere el, da omkostningerne ved el-

produktionen ikke dækkes af elprisen. I sådanne tilfælde vil elproduktionen 

normalt blive stoppet.  

41. Såfremt det centrale værk i denne situation er forpligtet til at producere varme 

(og dermed el) vil der opstå et tab for elsiden.  

42. Bestemmelserne om betaling for tvangskørsel findes i leveringsaftalens § 7.3.2. 

og 10.3.1. Bestemmelserne er sålydende: 

§ 7.3.2. Når der foreligger tvangskørsel, vil elproduktionen normalt blive 

stoppet. Hvis elproduktionen alligevel fortsættes af hensyn til varmeprodukti-

onen til AVA, påføres DONG Energy omkostninger herved.  

AVA er ikke forpligtet til at betale Omkostninger til Tvangskørsel indtil den 

1. januar 2015. Efter den 1. januar 2015 betaler AVA Omkostninger til 

Tvangskørsel i overensstemmelse med § 10.3.1.  

Parterne er enige om, at der senest den 1. juli 2014 skal foreligge en procedu-

re, der sikrer AVA sådanne prisoplysninger vedrørende de faktiske indreg-

ningsberettigede omkostninger i forbindelse med Tvangskørsel, der gør AVA 

i stand til forsvarligt at vurdere, om AVA ønsker at iværksætte Tvangskørsel, 
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jf. endvidere beskrivelsen i Driftsaftalens bilag 2. Såfremt AVA accepterer 

produktion ved Tvangskørsel efter den nævnte procedure, opgøres den til 

Tvangskørsel faktisk variable Omkostning til elproduktion i overensstemmel-

se med § 10.3.1.  

§ 10.3.1 Tvangskørselsomkostninger  

Tvangskørsel er behandlet under § 7.3.2 

Omkostninger til Tvangskørsel opgøres på timebasis  

Omkostninger til Tvangskørsel opgøres altid som el produceret på kul. Om-

kostninger til Tvangskørsel modregnes i DONG Energys andel af Kraftvar-

me-fordelen (opgjort på kul) inden AVA betaler Omkostninger til Tvangskør-

sel. Det at der indtræder Tvangskørsel ændrer ikke delingen af Afgiftsforde-

len.  

Indtægter ved salg af systemydelser til elsystemet, når varmesiden betaler for 

Tvangskørsel modregnes ikke i tvangskørselsomkostninger.  

43. Sekretariatet anmodede på mødet den 13. september 2012 om parternes be-

grundelse for, at tabet ved tvangskørsel også i det foreliggende tilfælde ønskes 

dækket af varmesiden. Sekretariatet fremførte, at det da DONG Energy fortsat 

har rådigheden over elproduktion, og dermed får indtægterne fra elsalget ville 

kunne det anses som mest rimeligt og i overensstemmelse med at AVA alene 

overtager rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten, at udgifterne til 

tvangskørsel dækkes af DONG Energy.  

44. Parterne oplyste, at det er nettoudgiften, der vil blive henført til AVA, dvs. ud-

gifterne til elproduktionen fratrukket salgsindtægter. Det forhold, at DONG 

Energy fortsat kan have en nettoindtægt fra salget af systemydelser til elsyste-

met, når AVA betaler tvangskørselsomkostninger, modsvares af, at AVA alene 

betaler en mindre del af værkets faste omkostninger, samt drift og vedligehold 

(23,43) samt den fordeling af omkostningerne, som parterne har aftalt (AVA 

betaler 20% af levetidsforlængelsen af Blok 3). Resten dækkes af el- og sy-

stemydelsesbetalingerne.  

45. Endvidere oplyste parterne, at produktion på kul er valgt som beregningsgrund-

lag, da dette er mest gunstigt for AVA og dermed for varmekunderne. 

Ad 3: Krav om betaling for varmeoverlast  

46. Ifølge parternes oplysninger på møde med sekretariatet den 13. september 2012 

foreligger der varmeoverlast, når en række ”forvarmere” kobles ud for at øge 

varmeproduktionen. Det forhold, at forvarmerne kobles ud bevirker, at varme-

produktionen kan øges, men også at brændselsomkostningerne stiger i forhold 

til kørsel med normal kapacitet, da den øgede produktion kræver mere brændsel 

pr. enhed, fordi ”forvarmerne” er koblet ud. 

47. Sekretariatet har den 27. august 2012 (bilagsside 51-54) anmodet parterne om 

en skriftlig redegørelse vedrørende de tre punkter (jf. punkt 33), aftagefor-

pligtelse, betaling for tvangskørsel og betaling for varmeoverlast og endvidere 
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række yderligere punkter, som sekretariatet ønskede opklaret som led i sags-

behandlingen. Parterne har den 29. august 2012 afgivet et fælles svar på de stil-

lede spørgsmål (bilagsside 55-72).  

48. Sekretariatet ønskede, at parterne redegjorde for, hvordan kravet om AVA skal 

betale for varmeoverlast hænger sammen med, at AVA overtager den fulde rå-

dighedsret over varmeproduktionskapaciteten.  

49. Parterne er enige om, at der ikke køres varmeoverlast uden aftale. Parterne er 

endvidere enige om, at der skal foreligge en procedure, som sikrer AVA pris-

oplysninger vedrørende de forventede faktiske indregningsberettigede omkost-

ninger forbundet med varmeoverlast, der gør AVA i stand til forsvarligt at vur-

dere, om AVA ønsker, at der skal køres varmeoverlast Såfremt AVA accepte-

rer, at der køres varmeoverlast efter den nævnte procedure, afregnes det til 

overlast opgjorte brændselsforbrug, Afregningen sker ved særskilt opgørelse, 

såfremt AVA anmoder herom.  

50. Parterne har den 8. oktober 2012 (bilagsside 73-84) yderligere uddybet deres 

opfattelse af, at der ved aftalen sker en overdragelse af rådighedsretten til var-

meproduktionskapaciteten på Blok 3 til AVA.  

 

Høring 

51. Nærværende notat har været sendt i høring hos Århus Kommune, AVA og 

DONG Energy. Parterne har afgivet et samlet høringssvar (bilagsside 85-88). 

52. Parterne har ikke været uenige i notatets argumentation, indhold og tilkendegi-

velse, men har foreslået en række faktuelle præciseringer og udbygning af sags-

fremstillingen. Parternes bemærkninger er indarbejdet i notatet.  

53. Vedrørende parternes bemærkning i høringssvaret:  

”Med denne formulering antager vi, at der i henhold til afskrivningsbe-

kendtgørelsens bestemmelser, hvorefter afskrivninger kan foretages med 

indtil 20% om året, således at DONG Energy varmeregnskabsmæssigt kan 

foretage den fulde afskrivning i det/de år, hvor straksbetalingen foretages” 

bemærker sekretariatet, at det er i overensstemmelse med reglerne i varme-

forsyningsloven, at en varmevirksomhed foretager straksbetaling for investe-

ringer i levetidsforlængelse og bioomstilling på produktionsanlæg fremfor lø-

bende at betale omkostningerne over varmepriserne. Dette medfører, at modta-

geren af betalingerne herefter ikke kan indregne afskrivninger, der relaterer sig 

til disse investeringer i sine priser til varmevirksomheden. 
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Lovgrundlag 

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

de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor 

sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er 

tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehirakiet, således at love 

og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis, og de lidt blødere retskilder 

som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken 

betydning, retskilden har for den samlede vurdering – således citeres retskilder, 

der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning som udgangspunkt 

sidst i gennemgangen.  

55. Varmeforsyningslovens (Lovbekendtgørelse nr. nr. 1184 af 14. december 2011 

med senere ændring) § 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostninger, 

der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. Bestemmelsen er 

sålydende:  

§ 20. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 

25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenland-

ske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne 

nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efter-

forskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offent-

lige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 

a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud 

fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig ud-

bygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, § 20 a, stk. 7, og § 20 b. 

56. Med hjemmel i vfl. § 20, stk. 1, er udstedt Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 

175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinve-

steringer og forrentning af indskudskapital (afskrivningsbekendtgørelsen)   

57. Afskrivningsbekendtgørelsen fastlægger således som følge af sin henvisning til 

prisbestemmelsen i vfl. § 20, stk. 1, der omhandler prisfastsættelsen for kollek-

tive varmeforsyninger, rammerne for kollektive varmeforsyningers ret til at af-

skrive.  

58. Afskrivningsbekendtgørelsen vedrører efter sin ordlyd afskrivninger på ”an-

læg”. § 1 og 2 i afskrivningsbekendtgørelsen er sålydende:  

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

grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag.  

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

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

59. Energitilsynet har i tilkendegivelse af 26. maj 2008 vedrørende straksafskriv-

ning på IT-anlæg (bilagsside 89-91) taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt 

afskrivningsbekendtgørelsens regler kan anvendes på en immateriel anlægsret-

tighed.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=48163
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60. Energitilsynet har den 26. maj 2008 (bilagsside 95-98)vedrørende KE Varme 

P/S´ afskrivning på rettighed tilkendegivet, at KE Varme P/S´ straksbetalinger 

for køb af rådighedsret over Amagerværkets Blok 1 (AMV!) af KE Varme P/S 

kan afskrives i varmepriserne over en periode på 20 år, da købet af rettigheden 

svarer til, at KE Varme P/S selv bygger, ejer og driver en tilsvarende varme-

produktionskapacitet.  

61. Baggrunden for Energitilsynets tilkendegivelse var, at hverken varmefor-

syningslovens ordlyd eller lovbemærkninger gav holdepunkter for at fortolke 

afskrivningsbekendtgørelsens anvendelse af ordet ”anlæg” snævert.  

62. Energitilsynet lagde afgørende vægt på, at indehaveren er af den immaterielle 

rettighed over anlægget stilles som om indehaveren selv bygger, ejer og driver 

det pågældende anlæg.  
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Begrundelse 

63. I henhold til Energitilsynets praksis kan en immateriel rettighed (rådighedsret 

over et anlæg) danne grundlag for anvendelse af reglerne i afskrivnings-

bekendtgørelsen.  

64. Det der skal vurderes i denne sag er, efter sekretariatets vurdering, om der i det 

forelagte forslag til aftale mellem AVA og DONG Energy kan siges at ske en 

rådighedsoverdragelse (etablering af immateriel rettighed) for AVA over var-

meproduktion på Blok 3, der svarer til, at AVA selv bygger, ejer og driver var-

meproduktionskapaciteten på Blok 3 og dermed er berettiget til at anvende reg-

lerne i afskrivningsbekendtgørelsen.  

65. Energitilsynet bemærker, at DONG Energy´s modtagelse af straksbetalingen 

medfører, at DONG Energy ikke fremover kan indregne afskrivninger, der rela-

terer sig til disse omkostninger i varmepriserne til AVA.  

66. Ved aftalen overdrages rådighedsretten over varmeproduktionen på Blok 3 til 

AVA, som herefter kan afgøre, hvorvidt AVA ønsker at udnytte produktionen 

på Blok 3, eller AVA i stedet ønsker at producere på andre anlæg f.eks. affalds-

forbrændingsanlæg, fordi der kan produceres billigere på disse anlæg.  

67. Straksbetalingen fra varmeaftageren (AVA) til varmeproducenten (DONG) er 

ikke en betaling for levering af varme i henhold til varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, men en betaling fra varmeaftageren (AVA) for erhvervelse af en råderet 

– et immaterielt aktiv. Varmeproducenten skal derfor ikke lade betalingen indgå 

i prisen for levering af varme. Varmeproducentens (DONGs) investering, der 

ligger til grund for betalingen, skal ikke indgå i varmeproducentens varmeregn-

skabsmæssige anlægskartotek, og varmeproducenten (DONG) skal ikke i var-

meforsyningslovens henseende dokumentere, at der til den modtagne betaling 

er tilsvarende nødvendige udgifter.  

68. Ved sin gennemgang af sagen har sekretariatet vurderet, at den foreliggende 

model kan godkendes, men at der i aftalen var en række punkter, der krævede 

nærmere vurdering. De tre punkter er følgende:   

a. Aftageforpligtelse (prisbestemmelse) 

b. Krav om betaling for tvangskørsel  

c. Krav om betaling for varmeoverlast. 

 Der lægges vægt på, at der ved aftaler om straksbetalinger stilles sikkerhed i 

form af en moderselskabsgaranti, bankgaranti eller anden tilsvarende sikker-

hed for tilbagebetaling af straksbetalingen ved førtidigt ophør af aftalen. Den 

af DONG stillede moderselskabsgaranti vurderes at udgøre en tilfredsstillen-

de garanti. 
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Ad a: Aftageforpligtelse (prisbestemmelse) 

 
69. Parterne har på møde med Sekretariatet for Energitilsynet forklaret, at der ikke 

er tale om en egentlig aftageforpligtelse, men om at hvis AVAs årlige aftag fra 

Studstrupværkets Blok 3 bliver mindre end 4.000 TJ årligt i tre på hinanden 

følgende år, må der ske en ny beregning af prisen pr. enhed, idet det mindre af-

tag vil betyde en ændret omkostningsstruktur.  

70. På denne baggrund finder sekretariatet ikke, at bestemmelsen kan siges at udgø-

re en rådighedsindskrænkning for AVA.  

Ad b: Krav om betaling for tvangskørsel 

71. I henhold til definitionen af begrebet Tvangskørsel og parternes oplysninger 

vedrører bestemmelsen tilfælde, hvor elprisen er så lav, at det ikke kan betale 

sig for det centrale værk at producere elektriciteten, og hvis værket ikke var 

forpligtet til i at levere varme, ville værket i disse tilfælde lukke ned for produk-

tionen.  

72. Da produktionen i disse tilfælde fortsætter alene af hensyn til varmesiden, og 

elsiden derved påføres et tab, kan det efter sekretariatets vurdering ikke betrag-

tes som urimeligt eller i modstrid med, at AVA overtager den fulde rådigheds-

ret over varmeproduktionskapaciteten, at tabet på elsiden pålægges varmesiden 

som en særomkostning.  

Ad c: Krav om betaling for varmeoverlast  

73. Varmeoverlast foreligger, når der af hensyn til en øgning af varmeproduktionen 

sker en udkobling af ”forvarmere”. Dette bevirker, at varmeproduktionen kan 

øges, men at brændselsforbruget pr. enhed samtidig øges.  

74. Da den øgede produktion i disse tilfælde, som ved tvangskørsel, sker alene af 

hensyn til varmesiden, finder sekretariatet, at det i disse tilfælde ikke kan be-

tragtes som urimeligt eller i modstrid med, at AVA overtager den fulde rådig-

hedsret over varmeproduktionskapaciteten, at den øgede brændsels-omkostning 

pålægges varmesiden som en særomkostning. 

75. Sekretariatet finder endvidere, at de yderligere opklarende spørgsmål sekreta-

riatet har stillet til parterne er forklaret på en måde, der ikke bevirker, at der kan 

siges at ske indskrænkning af rådighedsretten.   

76. Samet finder sekretariatet ikke, at de punkter der gav anledning til nærmere un-

dersøgelse kan anses for at betyde en indskrænkning i AVAs rådighedsret over 

varmeproduktionskapaciteten på Blok 3.  
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Tilkendegivelse 

77. Energitilsynet tilkendegav:  

at  

 AVA i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen 

kan afskrive på sin straksbetaling til DONG Energy og 

indregne afskrivningerne i varme prisen som foreskrevet 

i afskrivningsbekendtgørelsen, og 

 at det er i overensstemmelse med reglerne i varmefor-syningsloven, at 

en varmevirksomhed foretager straks betaling af større finansierings-

omkostninger i produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostnin-

gerne over varmepriserne. Modtageren af betalingerne kan herefter ikke 

indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine pri-

ser til varmeaftageren.  

 


