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1 Indledning 

1. Denne sag drejer sig om de koncerninterne samarbejdsaftaler mel-

lem E.ON Danmark A/S og datterselskaberne E.ON Produktion Danmark 

A/S og E.ON Varme Danmark ApS, og om hvorvidt aftalerne medfører 

urimelige prisvirkninger, eller priser der er i strid med varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser. 

2. Sagen er den første om Energitilsynets beføjelser efter varmeforsy-

ningsloven til at indhente oplysninger hos andre koncernforbundne selska-

ber, end de selskaber i koncernen, som er omfattet af varmeforsyningsloven. 

Derfor vurderes sagen som principiel og forelægges Energitilsynet. 

3. Endvidere har Energitilsynet ikke tidligere behandlet sager, hvor 

omkostningerne sælges koncerninternt mellem et kommercielt selskab og et 

reguleret selskab. Derved adskiller denne sag sig for eksempel fra de af-

faldssager, som Energitilsynet tidligere har behandlet, hvor omkostningerne 

fordeles mellem to regulerede områder, og hvor ydelserne leveres til uaf-

hængige parter, som er henholdsvis varmemodtager og affaldsleverandør. 

4. Sagen udspringer af Energitilsynets bemyndigelse den 22. juni 2009 

til Sekretariatet for Energitilsynet om at finde en metode, der sikrer, at var-

mepriserne, hvad angår koncerninterne ydelser og områdespecifikke om-

kostninger, svarer til dokumenterbare omkostninger. 

5. Sagen indeholder to spørgsmål til besvarelse:  

 Første spørgsmål vedrører omkostninger til ydelser inden for ledelse, 

drift, administration og finansiering, som E.ON Produktion og E.ON 

Varme køber hos moderselskabet E.ON Danmark. Sagen vedrører ca. 20 

pct. af de samlede omkostninger hos E.ON Produktion og E.ON Varme i 

år 2010. 

 

 Andet spørgsmål vedrører det tidspunkt, fra hvornår Energitilsynets afgø-

relse skal have virkning.  

 

6. I første spørgsmål er sagens omdrejningspunkt, at moderselskabet 

E.ON Danmark varetager alle opgaver for E.ON Produktion og E.ON Var-

me hvad angår ledelse, drift, administration og finansiering. De dermed for-

bundne omkostninger hos E.ON Danmark flyder via samarbejdsaftalerne ud 

til E.ON Produktion og E.ON Varme, og derigennem videre til de endelige 

fjernvarmeforbrugere, uden at der i E.ON Produktion og E.ON Varme sker 

en forretningsmæssig kontrol af omfanget af, om ydelserne leveres i den 

nødvendige mængde og prissætningen er rimelig.  
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7. Endvidere eksisterer der ikke noget naturligt forretningsmæssigt 

modsætningsforhold mellem E.ON Danmark som sælger og E.ON Produk-

tion/E.ON Varme som køber af ydelserne. Dermed kan E.ON Produktion og 

E.ON Varme mangle incitament til omkostningsminimering, da omkostnin-

gerne til ydelserne via E.ON Produktion og E.ON varme kan overvæltes på 

fjernvarmeforbrugerne som følge af, at varmeforsyningslovens prisbestem-

melser indebærer, at de omfattede værker økonomisk ”hviler-i-sig-selv”, 

mens omkostningerne hos E.ON Produktion og E.ON Varme er indtægter 

for E.ON Danmark. 

8. Den problemstilling Energitilsynet på baggrund af sagens faktuelle 

forhold er nødsaget til at tage stilling til er: Hvis et reguleret monopolsel-

skabs varmepris er høj og det regulerede monopolselskab køber en række 

ydelser fra et kommercielt selskab, som samtidig er 100 pct. ejer af det regu-

lerede selskab, og det regulerede selskab ikke nærmere kan redegøre for, om 

der er sammenhæng mellem ydelse og pris, kan tilsynsmyndigheden i så til-

fælde acceptere omkostningen uden videre, eller er tilsynsmyndigheden for-

pligtet til at undersøge grundlaget for omkostningerne yderligere? 

9. Det er sekretariatets vurdering, at som følge af det manglende mod-

sætningsforhold mellem E.ON Produktion/E.ON Varme og moderselskabet, 

E.ON Danmark A/S, og som følge af, at moderselskabet er et kommercielt 

selskab, der sælger ydelser til et monopolselskab, opstår en sådan begrundet 

mistanke om et ulovligt (i strid med varmeforsyningsloven) forhold, at 

Energitilsynet er forpligtet til at undersøge forholdet nærmere. 

10. Med henblik på at få en klart billede af koncernstrukturens betyd-

ning for prisfastsættelsen af fjernvarmen, har et statsautoriseret revisionsak-

tieselskab udført en undersøgelse på baggrund af spørgsmål stillet af Sekre-

tariatet for Energitilsynet til brug for sekretariatets videre arbejde. Undersø-

gelsen blev foretaget på baggrund af materiale for år 2009, og er afsluttet og 

videregivet til Sekretariatet for Energitilsynet den 17. oktober 2011. E.ON 

ændrede med virkning fra 1. januar 2010 de koncerninterne aftaler, som un-

dersøgelsen vedrørte. Ændringerne i aftalerne har ingen betydning for den 

foreliggende sags konklusioner. 

11. Undersøgelsen indeholder en række konklusioner. Hvad angår den 

regnskabsmæssige praksis for omkostninger, som direkte kan henføres til 

henholdsvis E.ON Varme og E.ON produktion, findes der i revisorundersø-

gelsen ikke anledning til at gøre nogen bemærkninger. Sekretariatet vurde-

rer, at fire af de øvrige konklusioner er relevante at gå videre med i sagen. 

De øvrige konklusioner har sekretariatet altså ikke bemærkninger til.  

12. Tre af de konklusioner, som den foreliggende sag går videre med, 

vedrører prisforholdene om de indirekte omkostninger i samarbejdsaftaler-

ne. Den fjerde konklusion vedrører renterne i de koncerninterne låneforhold. 
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13. Den første konklusion vedrører E.ON koncernens forretningsgange 

og regnskabsføring, der efter undersøgelsen ikke er tilrettelagt på en sådan 

måde, at der for så vidt indirekte omkostninger kan føres kontrol med hvilke 

omkostninger, der viderefaktureres til fjernvarmeområdet i forbindelse med 

varetagelse af administrationsaftalerne.  

14. Den anden konklusion er, at aftalerne vedr. administration ikke er 

egnet til efterprøvelse, da grundlaget for prisfastsættelsen i aftalerne ikke er 

indføjet i kontrakterne, og fordi der ikke foretages registreringer, som gør 

det muligt at foretage opfølgning på omfanget af de faktisk leverede ydelser.   

15. Den tredje konklusion er, at de anvendte timepriser for ydelserne ik-

ke er fastlagt på baggrund af en analyse af markedspriser. Det kan derfor ik-

ke på det foreliggende grundlag konkluderes, hvorvidt de aftalte priser er 

markedsmæssige.  

16. Den fjerde konklusion er, at rentesatserne i de koncerninterne låne-

forhold i år 2009 syntes at ligge i overkanten af, hvad Energitilsynet har til-

ladt i andre afgørelser.  

17. Hvad angår de tre første konklusioner er det sekretariatets vurdering, 

at samarbejdsaftalerne medfører priser, der er i strid med varmeforsynings-

lovens prisbestemmelser, idet koncernens regnskabsopbygning, manglende 

gennemskuelighed vedrørende rapportering, samt en manglende stillingta-

gen til nødvendigheden af de enkelte omkostninger i henhold til varmefor-

syningslovens prisbestemmelser. Det betyder, at E.ON Produktion og E.ON 

Varme ikke over for Energitilsynet i tilstrækkeligt omfang kan dokumente-

re, at de afholdte omkostninger har været nødvendige. 

18. Sekretariatet for Energitilsynet anerkender, at der er udført opgaver. 

Derfor kan det synes uproportionalt og urimelig hårdt overfor E.ON Varme 

og E.ON Produktion, hvis Energitilsynet træffer afgørelse om, at en ikke til-

strækkeligt dokumenteret omkostning slet ikke kunne indregnes i priserne, 

før a) at E.ON Danmarks forretningsgange og regnskabsføring er tilrettelagt, 

så Energitilsynet har et bedømmelsesgrundlag, b) herunder at administrati-

onsaftalerne er egnet til efterprøvelse og c) at det dokumenteres at de an-

vendte timepriser er markedsmæssige. Det vil sige indtil, at E.ON Varme og 

E.ON Produktion for en periode har fremlagt den fornødne dokumentation 

for, at omkostningerne til administrative og kunderelaterede ydelser er nød-

vendige. 

19. Et alternativ hertil kunne være at lægge de af E.ON hidtil oplyste be-

løb til grund og således tillade fuld indregning af disse beløb. Dette vil imid-

lertid efter sekretariatets opfattelse være i modstrid med varmeforsyningslo-

vens princip om nødvendige omkostninger.  
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20. Energitilsynet står imidlertid overfor at skulle meddele en konkret 

tilkendegivelse om, hvor stor en andel af de aftalte - men efter sekretariatets 

vurdering ikke tilstrækkeligt dokumenterede - omkostninger til administra-

tive og kunderelaterede ydelser, som E.ON Produktion og E.ON Varme kan 

indregne i varmepriserne. For at Energitilsynet skal kunne meddele en sådan 

konkret tilkendegivelse, er Energitilsynet nødt til at udøve et konkret skøn 

over, hvor stor en andel af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, 

som Energitilsynet vurderer rimeligt at indregne i varmepriserne.  

21. I denne skønsmæssige rimelighedsvurdering foretages en afvejning 

af hensynet til E.ON og hensynet til varmeforbrugerne, der er  beskyttet af 

varmeforsyningslovens princip om nødvendige omkostninger.  

22. Sekretariatet har som et supplerende grundlag og til støtte for udø-

velsen af skønnet gennemført en sammenligning af omkostninger til admini-

stration og kunderelaterede ydelser hos E.ON Produktion/E.ON Varme og 

barmarksværkerne. 

23. I omkostningssammenligningen fremstår E.ON selskaberne med re-

lativt høje omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser i for-

hold til sammenligningsgrundlaget, som er en række såkaldte barmarksvær-

ker. Omkostningerne hos barmarksværkerne er i størrelsesordenen det hal-

ve. 

24. På baggrund af den ovenstående afvejning mellem henholdsvis fuld 

og ingen indregning af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, 

samt med en skelen til omkostningssammenligningen, vurderes det samlet 

set som en afbalanceret skønsafvejning, at tillade indregning af omkostnin-

gerne svarende til en indregning af 50 pct. af de utilstrækkeligt dokumente-

rede omkostninger. 

25. Det svarer til, at E.ON Produktions og E.ON Varmes samlede beta-

ling for købet af administrative og kunderelaterede ydelser hos E.ON Dan-

mark i samarbejdsaftalerne skal nedsættes med 50 pct., svarende til et sam-

let årligt beløb i runde tal på 13,9 mio.kr. for år 2010. 

26. De 13,9 mio.kr. for år 2010 betyder en prisnedsættelse på i størrel-

sesordenen 7,0 pct. for E.ON Varmes vedkommende for år 2010, og en 

prisnedsættelse på i størrelsesordenen 3,0 pct. for E.ON Produktions ved-

kommende for år 2010, alt afhængig af hvilket år der ses på.  

27. I andet spørgsmål, det vil sige Energitilsynets skøn om, fra hvilket 

tidspunkt der kan indregnes 50 pct. af de utilstrækkeligt dokumenterede 

omkostninger, er der lagt vægt på: 

1) at enhver fjernvarmevirksomhed, der er omfattet af varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser, er forpligtet til og har ansvar for at kunne tilveje-
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bringe tilstrækkelig dokumentation for, at de omkostninger, som de øn-

sker at indregne i varmepriserne, er nødvendige,  

 

2) at det er et fundamentalt krav i varmeforsyningsloven, at fjernvarmefor-

brugerne ikke betaler mere end de nødvendige omkostninger, 

 

3) at E.ON fra overtagelsen af de regulerede værker har haft mulighed for at 

tilrettelægge sin virksomhed således, at den tilstrækkelige dokumentation 

kunne være til stede, og 

 

4) at E.ON senest ved Energitilsynets tilkendegivelse af 22. juni 2009 har 

været klar over, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation til, at de 

ønskede oplysninger kunne indregnes i fjernvarmeprisen.  

 

28. På baggrund af det ovenstående vurderes det samlet set som en afba-

lanceret skønsafvejning, at tillade indregning af omkostningerne svarende til 

en indregning af 50 pct. af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger 

fra og med 1. januar 2009. 

29. Tilkendegivelsens konklusioner bygger på det foreliggende grund-

lag, det vil sige det forhold, at dokumentationen for omkostningerne til de 

administrative og kunderelaterede ydelser er utilstrækkelig. Fremkommer 

der nye oplysninger om dokumentationen for de omkostninger, som er ind-

regnet i fjernvarmepriserne fra det tidspunkt, som tilkendegivelsen bestem-

mer til i dag, genoptages sagen. Når der fremadrettet foreligger dokumenta-

tion for købet af ydelserne, vil Energitilsynet for det tidsrum dokumentatio-

nen dækker, kunne bedømme, om de aftalte beløb for ydelserne er nødven-

dige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand.  

30. Der kan ikke opstilles en helt konkret og eksplicit facitliste for hvor-

dan E.ON skulle have dokumenteret eller fremover skal dokumentere nød-

vendigheden af deres omkostninger til de koncerninterne ydelser. Der er så-

ledes flere måder at gøre dette på og det vil altid være tale om en konkret 

vurdering af om den fremsendte dokumentation er tilstrækkelig. En over-

ordnet rettesnor er at der skal foretages registreringer som gør det muligt at 

følge op på omfanget af de faktisk leverede ydelser. Mulige dokumentati-

onsmetoder er f.eks. timeregistrering, registrering omfanget af de faktisk le-

verede ydelser, indhentelse af tilbud fra eksterne leverandører af de pågæl-

dende ydelser, ekstern revisionsmæssig kontrol mv. 

31. Konklusionen vedrørende rentesatserne foregreb E.ON i en ændring 

af samarbejdsaftalerne pr. 1. januar 2010. Før den 1. januar 2010 var der af-

talt en fast rente. Efter den 1. januar 2010 er den aftalte rente variabel. Det 

er sekretariatets vurdering, at den aftalte variable rente ikke på nuværende 

tidspunkt er i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. 
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32. Foranlediget af koncerngennemgangen indleder Sekretariatet for 

Energitilsynet en separat sag om E.ON Produktions og E.ON Varmes om-

kostninger til køb af ydelser til administration og kunderelaterede ydelser i 

år 2010 ud over de aftalte beløb i samarbejdsaftalerne. Denne sag drejer sig 

også om et beløb på ca. 10 mio.kr. 
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2 Tilkendegivelse 

33. Energitilsynet tilkendegiver:  

 at Energitilsynet finder, at afregningsgrundlaget for administrative og 

kunderelaterede ydelser i samarbejdsaftalerne mellem E.ON Danmark og 

E.ON Produktion/E.ON Varme ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, hvor-

for de faste vederlag, som E.ON Produktion og E.ON Varme betaler til 

E.ON Danmark heller ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Derfor finder 

Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at E.ON 

Produktions og E.ON Varmes omkostninger til administrative og kunde-

relaterede ydelser hos E.ON Danmark ikke er nødvendige omkostninger i 

varmeforsyningslovens forstand, og deres indregning i fjernvarmepriser-

ne derfor er i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

 

 Energitilsynet anerkender, at E.ON Produktion og E.ON Varme køber 

administrative og kunderelaterede ydelser hos E.ON Danmark. Men 

Energitilsynet finder, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at om-

kostningernes fulde beløb har været nødvendige omkostninger, jf. varme-

forsyningslovens § 20, stk. 1. 

 

 Efter udøvelsen af et konkret skøn finder Energitilsynet på den baggrund, 

at omkostningerne til disse ydelser hos E.ON Produktion og E.ON Var-

me fra samarbejdsaftalerne nedsættes med 50 pct., svarende til et beløb 

for år 2010 for E.ON Produktion på 10.300.000 kr., og for E.ON Varme 

et beløb pr. år på 3.600.000 kr. for år 2010. 

 

 På baggrund af en skønsmæssig afvejning er det fundet rimeligt, at fra-

draget gælder fra og med den 1. januar 2009, jf. varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4. 

 

 Energitilsynet lægger til grund, at Energitilsynet, som grundlag for pris-

eftervisninger fra og med år 2011 fra E.ON Produktion og E.ON Varme, 

modtager dokumentation for de afregnede ydelser tilligemed dokumenta-

tion for de foranstaltninger, som er indført til kontrol af køb af admini-

strative og kunderelaterede ydelser hos E.ON Danmark. Herefter vil 

Energitilsynet tage konkret stilling til dokumentationens tilstrækkelighed 

og i hvilket omfang omkostningerne vil kunne indregnes fra det tids-

punkt/tidsrum dokumentationen dækker, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk.1, og § 21, stk. 4,  

 

 at Energitilsynet finder, at den aftalte rentemodel og resulterende rente i 

samarbejdsaftalerne inkl. tillægget på 2,5 pct. p.a. til finansiering af 

E.ON Produktions og E.ON Varmes anlægslån hos E.ON Danmark ikke 
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på nuværende tidspunkt er urimelig, hvorfor de beregnede rentebeløb af 

restgælden er nødvendige omkostninger til finansiering af fremmedkapi-

tal, og deres indregning i fjernvarmepriserne derfor ikke er i strid med 

varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, 

stk. 4. Energitilsynet er ikke senere på baggrund af en klage eller på eget 

initiativ afskåret fra at foretage en fornyet bedømmelse af den aftalte ren-

te, 

 

 at Energitilsynet bemyndiger Sekretariatet for Energitilsynet til at optage 

drøftelser med E.ON Produktion og E.ON Varme, jf. varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4, med henblik på, at ovennævnte forhold effektueres på 

baggrund af forhandling, og til, hvis det ikke er muligt, at træffe afgørel-

se i overensstemmelse med ovenstående tilkendegivelse, jf. § 5, stk. 3, i 

Energitilsynets forretningsorden. 
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3 Sagsfremstilling 

 

3.1 Forudgående sagsskridt 

 

34. Koncerngennemgangen udspringer af Energitilsynets tilkendegivelse 

den 22. juni 2009 i sagen om tilsynets undersøgelse af E.ONs prisfastsættel-

se. Energitilsynet tilkendegav: 

” … at det giver en uigennemskuelig og derfor urimelig prisfastsættelse, 

at E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS har til-

rettelagt deres virksomhed på en sådan måde, at væsentlige eller alle de-

le af den daglige drift og økonomi er placeret i moderselskabet E.ON 

Danmark A/S, som ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, jf. varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4 …”, og  

 

” … at de koncerninterne aftaler om allokering af omkostninger til drift 

og administration m.v. alene på grund af deres opbygning er i strid med 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 …”.  

 

35. Energitilsynet bemyndigede Sekretariatet for Energitilsynet til: 

” … at optage drøftelser med E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON 

Varme Danmark ApS om at finde en metode der sikrer, at varmepriserne 

hvad angår koncerninterne ydelser og områdespecifikke omkostninger 

svarer til dokumenterbare omkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1 og § 21, stk. 4 …”.  

 

36. De nærmere omstændigheder om de koncerninterne samarbejdsafta-

ler fremgik indledningsvis i tilkendegivelsen den 22. juni 2009.  Det var se-

kretariatets vurdering, at E.ON Produktion og E.ON Varme ved at få løst 

administrationsopgaver og kunderelaterede opgaver samt øvrige fællesop-

gaver, herunder drift og vedligehold, på koncernniveau burde kunne opnå de 

effektivitetsbesparelser, som fælles drift burde give for det antal værker, 

som E.ON Produktion og E.ON Varme drev i et marked uden for almindelig 

konkurrence.  

37. Sekretariatet vurderede, at aftalerne om allokering af omkostninger 

fra moderselskabet til E.ON Produktion og E.ON Varme alene på grund af 

deres opbygning var i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, 

fordi loven fordrer, at prisfastsættelsen sker på grundlag af et budget, og ik-

ke på grundlag af en standardomkostning. Det måtte være et krav, at aftaler-

ne var omkostningsbestemte og er gennemskuelige for forbrugerne.  

38. Finansieringsomkostningerne set i sammenhæng med afskrivninger-

ne i priserne påkaldte sig efter sekretariatets vurdering særlig opmærksom-
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hed, fordi de koncerninterne låneaftaler blev forrentet med en rente fast på 

6,5 pct. p.a. uden hensyn til renteudviklingen på markedet.  

39. Konklusionen på tilkendegivelsestidspunktet var, at E.ON Produkti-

on og E.ON Varme havde tilrettelagt deres virksomhedsdrift på en sådan 

måde, at selskaberne ikke selv kunne foretage en uafhængig kontrol af deres 

overholdelse af varmeforsyningslovens princip om nødvendige omkostnin-

ger.  

40. Selskaberne kunne heller ikke selv over for Energitilsynet tilveje-

bringe dokumentation som muliggjorde, at Energitilsynet kunne foretage til-

syn med selskaberne, og tilsynet havde ikke på daværende tidspunkt hjem-

mel til at indhente oplysninger hos moderselskabet. Derfor fandt sekretaria-

tet, at prisfastsættelsen og grundlaget for prisfastsættelsen for den leverede 

varme fra E.ON Produktion og E.ON Varme på det grundlag måtte anses for 

urimelig efter varmeforsyningsloven.  

41. Energitilsynets bemyndigelse til sekretariatet om at gå videre med 

koncerngennemgangen blev sat i gang efter lovændringen i foråret 2010, jf. 

vedtagelsen af lovforslag L154 den 28. maj 2010 med ikrafttrædelse den 16. 

juni 2010, hvorefter Energitilsynet fik hjemmel til på visse betingelser at 

indhente oplysninger hos selskaber, der ikke er omfattet af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser.  

42. Efter en længere korrespondance med E.ON Danmark om rækkevid-

den af Energitilsynets nye beføjelse, gav sekretariatet den 26. november 

2010 E.ON Danmark pålæg om at svare på de spørgsmål, som sekretariatet 

havde stillet i brev af 21. oktober 2010. 

43. E.ON indbragte pålægget for Energiklagenævnet. Energiklagenæv-

net stadfæstede den 7. marts 2011 sekretariatets afgørelse. 

44. Sagen var principiel, da det var første gang sekretariatet anvendte og 

klagenævnet tog stilling til de nye bestemmelser i loven. Klagenævnets af-

gørelse var endvidere af afgørende betydning for sekretariatets videre arbej-

de med prisundersøgelsen af E.ON.  

45. Koncerngennemgangen sker med bistand fra revisorer, der i form af 

en undersøgelse for Energitilsynet, modtaget i sekretariatet den 17. oktober 

2011, undersøgte de koncerninterne omkostningers generering i modersel-

skabet og deres vej til de to datterselskaber. Også omkostningsfordelingen 

mellem moderselskabets forskellige forretningsområder blev undersøgt med 

henblik på at få besvaret, om fjernvarmesiden kun bærer de koncernomkost-

ninger, som er nødvendige for at drive og administrere E.ONs fjernvarme-

virksomhed.  
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3.2 Sagens overordnede spørgsmål 

 

46. Sagens overordnede spørgsmål er afledt af selskabsstrukturen i 

E.ON, fordi det bagved liggende grundlag for fjernvarmepriserne i de enkel-

te forsyningsområder dannes i moderselskabet.  

47. Moderselskabet E.ON Danmark ejer to selskaber, som er omfattet af 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser: E.ON Produktion og E.ON Var-

me. De to selskaber driver et antal anlæg, som producerer og leverer varme. 

E.ON Produktion producerer blandt andet den varme, som E.ON Varme le-

verer til de endelige fjernvarmeforbrugere. Ud over varmeproduktionen til 

E.ON Varme, producerer E.ON Produktion også varme til egne kunder.  

48. Mellem E.ON Produktion og E.ON Varme er der indgået aftaler om 

produktion og levering af varme til videredistribution. Mellem modersel-

skabet og henholdsvis E.ON Produktion og E.ON Varme er der indgået 

koncernaftaler om afregning af omkostninger til ydelser inden for admini-

stration og drift m.v.   

49. E.ON Produktion og E.ON Varme anmeldte nye samarbejdsaftaler 

pr. 1. januar 2010, mens revisorernes undersøgelse vedrørte 2009 samar-

bejdsaftalerne. Strukturen i 2010 samarbejdsaftalerne er ændret i forhold til 

2009 samarbejdsaftalerne, men indholdsmæssigt dækker 2010 aftalerne 

samme forhold som 2009 aftalerne. Derfor koncentrerer den foreliggende 

tilkendegivelse sig om de nyere aftaler - det vil sige 2010 samarbejdsafta-

lerne - med afsæt i revisorernes konklusioner vedrørende 2009 aftalerne. 

Samarbejdsaftalerne gælder til 31. december 2014. 

50. Koncernaftalerne indebærer, at 64 produktionsanlæg hos E.ON Pro-

duktion og 12 distributionsanlæg hos E.ON Varme (2010 opgørelse inkl. 

Kelleris) i alle ledelses-, administrations-, drifts- og finansieringsforhold 

trækker på ydelser fra moderselskabet. Det betyder også, at produktions- og 

distributionsvirksomhederne i forsyningsområderne kun er kendetegnet ved 

deres fysiske tilstedeværelse, og at driften af virksomhederne i bred forstand 

sker i moderselskabet.  

51. Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at fjernvarmevirksom-

hed omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser bliver drevet i et 

fællesskab, i E.ONs tilfælde at strukturere fjernvarmevirksomheden på den 

angivne måde. Der er heller intet til hinder for, at E.ON Danmark vælger 

selv at producere og levere de nævnte ydelser og dermed hjemtage den for-

retningsmæssige fortjeneste, som eksterne leverandører af lignende ydelser 

ellers ville have fået.  

52. Men varmeforsyningslovens princip om nødvendige omkostninger 

som udbygges i lovens prisbestemmelser forudsætter, at de regulerede virk-
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somheder løbende sikrer, at der ikke indregnes mere end nødvendige om-

kostninger i priserne. En sådan eftervisning forudsætter, at den regulerede 

virksomhed har præcis viden om de ydelser, som omkostningerne modsva-

rer.  

53. E.ON Produktion og E.ON Varme har imidlertid tilrettelagt deres 

virksomhedsdrift og indgået samarbejdsaftaler med moderselskabet, der gør, 

at de ikke har denne præcise viden om de ydelser, som omkostningerne 

modsvarer. Derudover producerer moderselskabet i vidt omfang selv de 

ydelser, som moderselskabet leverer til datterselskaberne.  

54. Det vil sige, at E.ON Produktion og E.ON Varme ikke selv kan fore-

tage en egenkontrol af overholdelsen af princippet om nødvendige omkost-

ninger. Hvis en sådan kontrol skal foretages, kan den kun foretages af mo-

derselskabet på vegne af de regulerede selskaber. Da moderselskabet samti-

dig er leverandør af de ydelser, som omkostningerne vedrører, kontrollerer 

moderselskabet derved sig selv, og mellem moder- og datterselskaberne ek-

sisterer der derfor ikke et naturligt forretningsmæssigt modsætningsforhold, 

som det ville have været tilfældet, dersom ydelserne var købt af en ekstern 

leverandør. 

55. De nævnte forhold har betydning for indholdet af de samarbejdsafta-

ler, som regulerer forholdet mellem E.ON Danmark og E.ON Produkti-

on/E.ON Varme. Det drejer sagens konkrete spørgsmål sig om. 

 

3.3 Sagens konkrete spørgsmål  

 

3.3.1 Konklusionerne i revisorernes undersøgelse 

 

56. Som anført tidligere vedrører revisorernes undersøgelse 2009 samar-

bejdsaftalerne. Da revisorernes grundlæggende konklusioner også gør sig 

gældende for 2010 samarbejdsaftalerne, vedrører den foreliggende tilkende-

givelse 2010 samarbejdsaftalerne. Som anført tidligere gælder aftalerne til 

31. december 2014. 

57. Konklusionerne er i denne sag delt op i 2 grupper. Den første gruppe 

omfatter konklusioner, som sekretariatet ikke indstiller noget om, med den 

bemærkning, at sekretariatet ikke har grundlag for at vurdere overskuddet i 

konklusion a) i punktet nedenfor som værende urimeligt. 

 

58. Første gruppe konklusioner: 

a) ” … Taloplysningerne om E.ON Danmarks omsætning indikerer en 

fortjeneste på 8,75 pct. på ydelsesomsætningen, som vedrører primært 

interne kunder (herunder E.ON Produktion og E.ON Varme). Indikatio-
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nen af fortjenesten er påvirket af anvendte forudsætninger for opdeling af 

ydelser som leveres samlet (dvs. både gas og administration) og er derfor 

behæftet med usikkerhed relaterende til foretagne skøn. Der er ikke fun-

det anledning til at drage tvivl om den af E.ON Danmark A/S udarbejde-

de sandsynliggørelse for år 2009 …”. 

 

b) ” … E.ON koncernens regnskabsføring er tilrettelagt på en måde, der 

sikrer en formel adskillelse af regnskabsrapportering i de koncernfor-

bundne juridiske enheder i henhold til bogføringslovens bestemmelser 

…”. 

 

c) ” … Vedrørende direkte omkostninger er moderselskabets regnskabs-

føring opbygget således, at det understøtter, at kun omkostninger vedrø-

rende fjernvarmeområdet faktureres til datterselskaberne …”. 

 

d) ” … På baggrund af forelagte oplysninger sikrer E.ON koncernens til-

rettelæggelse af regnskabsføringen et revisionsspor som defineret i bog-

føringsloven …”. 

 

e) ” … Set ud fra et kontrolsynspunkt stiller den valgte struktur, hvor 

størstedelen af omkostningerne i datterselskaberne registreres i - og for-

deles ud fra - moderselskabet, større krav til dokumenteringsgrundlaget 

for viderefakturerede omkostninger …”. 

  

59. Den anden gruppe konklusioner omfatter forhold, som efter sekreta-

riatets vurdering er relevante at gå videre med, og som denne tilkendegivel-

se beskæftiger sig med: 

Første konklusion. ” … Vedrørende indirekte
1
 omkostninger er koncer-

nens forretningsgange og regnskabsføring ikke tilrettelagt på en måde, 

så Energitilsynet har mulighed for at føre kontrol med, hvilke omkostnin-

ger der viderefaktureres til fjernvarmeområdet i forbindelse med vareta-

gelse af administrationsaftalerne …” (side 6 i undersøgelsen). 

 

Anden konklusion. ” … Administrationsaftalerne er på det foreliggende 

grundlag ikke egnet til efterprøvelse, da grundlaget for prisfastsættelsen i 

aftalerne ikke er indføjet i kontrakterne, og fordi der ikke foretages regi-

streringer, som gør det muligt at foretage opfølgning på omfanget af de 

faktisk leverede ydelser …” (side 9 i undersøgelsen).  

 

Tredje konklusion. ” … De anvendte priser (for administrationsydelser) 

er ikke fastlagt på baggrund af en analyse af markedspriser. Det kan ikke 

                                                 
1
 Indirekte omkostninger er modsat omkostninger, der direkte kan henføres til et område. 

Indirekte omkostninger bliver henført til området ved en fordeling af omkostningerne mel-

lem flere områder. 
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på det foreliggende grundlag konkluderes, hvorvidt de aftalte priser er 

markedsbestemte …” (side 10 i undersøgelsen).  

 

Fjerde konklusion. ” … Rentesatserne på 6,5 pct. p.a. i de koncerninter-

ne låneaftaler i år 2009 er i overkanten af, hvad Energitilsynet har tilladt 

i andre afgørelser vedrørende naturlige monopoler …” (side 11 i under-

søgelsen).  

 

60. Til 1. konklusion angiver undersøgelsen, at såfremt Energitilsynet 

skal have mulighed for at fortage kontrol af indirekte omkostninger som vi-

derefaktureres til E.ON Produktion og E.ON Varme, skal følgende kriterier 

være opfyldt: 

- ” … Etablering af et registreringsgrundlag, hvorefter faktisk ressour-

ceanvendelse registreres eller sandsynliggøres på et mere detaljeret 

grundlag end fremlagt af E.ON Danmark i forbindelse med undersøgel-

sen. Registreringsgrundlag kan eksempelvis omfatte antal besøg på vær-

ket og medgået tid til de enkelte administrationsydelser (eller grupperin-

ger heraf) …”. 

 

- ” … Sandsynliggørelse af størrelsen af de samlede omkostninger som 

danner udgangspunkt for fordelingen, herunder forklaring af hvorledes 

E.ON Danmarks interne forretningsgange understøtter, at det samlede 

omkostningsgrundlag som fordeles, løbende effektiviseres …”. 

 

- ” … Procedure i E.ON Varme og E.ON Danmark [E.ON Produktion] 

som sikrer, at der ved genforhandling af fastprisaftalen foretages en kon-

kret vurdering af behovet for ændring af prisen for serviceydelser, her-

under sammenholdelse med koncernekstern leverandør …”. 

 

61. Til 2. og 3. konklusion angiver undersøgelsen, at administrationsaf-

talerne er baseret på en fast pris, som bestemmes årligt. Der foretages ikke 

opfølgning på, hvorvidt aktivitetsniveauet/ressourceforbruget er i overens-

stemmelse med forventningen for indgåelsen af administrationsaftalen. 

62. Til 4. konklusion angiver undersøgelsen, at E.ON Danmark i år 2009 

havde et risikotillæg på mellem 2,5 pct. og 3,0 pct., når renten i låneaftaler-

ne på 6,5 pct. p.a. sammenlignes med den risikofrie rente for samme år (den 

risikofrie rente er i undersøgelsen givet ved renten på en 10 årig statsobliga-

tion). 

63. Undersøgelsen angiver endvidere, at en konkret vurdering af det an-

vendte risikotillæg forudsætter indhentelse af lånetilbud baseret på de i afta-

len fastsatte vilkår, herunder afdragsprofil, sikkerhedsstillelse og forudsige-

ligheden i låntagers cashflow, herunder det forhold, at E.ON Produktions 

indtjening i overvejende grad er baseret på forbrugerejede net, der i mange 

tilfælde har begrænsede alternativer. 
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3.3.2 E.ONs bemærkninger til undersøgelsen og sekretariatets kommentarer 

hertil 

 

64. E.ON Danmark fik revisorernes undersøgelse i høring den 17. okto-

ber 2011. E.ON Danmark svarede de 9. november 2011. Svaret er opdelt i 

en redegørelse om regnskabsforhold m.v. og en redegørelse om finansie-

ringsforhold m.v.  

65. E.ON Danmark anfører, at der ikke er et krav i varmeforsyningslo-

vens om regnskabsmæssig adskillelse. Hvad angår regnskabsforhold m.v. 

oplyser E.ON Danmark, af drifts- og anlægsopgaver m.v. samlet udgør 50-

60 pct. af det samlede ydelsessalg, mens fastprisaftalerne mellem E.ON 

Danmark og E.ON Produktion/E.ON Varme står for 40-50 pct. af det sam-

lede ydelsessalg.  

66. Sekretariatets kommentar: Energitilsynet har ikke påstået, at der i 

varmeforsyningsloven er krav om regnskabsmæssig adskillelse. Sagen dre-

jer sig om hvilke omkostninger hos E.ON, der med rimelighed kan betragtes 

som omkostninger til produktion og levering af fjernvarme. Ifølge varme-

forsyningsloven kan alene nødvendige omkostninger indgå i varmepriserne. 

Omkostningerne - det vil sige omfang og prisfastsættelse - må derfor kunne 

dokumenteres. 

67. Ifølge E.ON Danmark har selskabet tilrettelagt sine regnskabsproce-

durer, regnskabspraksis og registreringer i overensstemmelse med reglerne i 

aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, bogføringsloven samt skatte- og af-

giftslovgivningen. Der var ifølge E.ON Danmark ikke i år 2009 noget krav 

om regnskabsmæssig adskillelse af forskellige forretningsområder, og det er 

ifølge E.ON Danmark derfor ikke rimeligt at gøre gældende, at selskabet 

skulle have adskilt sine forretningsområder på en bestemt måde. 

68. Ifølge E.ON Danmark synes undersøgelsen at vurdere, at E.ON 

Danmark alene skulle have sandsynliggjort sine indtægter og omkostninger 

fordelt på de enkelte forretningsområder. Det er ifølge E.ON Danmark ikke 

korrekt, fordi selskabet har foretaget et udtræk af økonomiske data fra sel-

skabets registreringssystem i en udformning, som undersøgelsens forfattere 

havde ønsket det i foråret 2011. Der er ifølge E.ON Danmark tale om kon-

krete tal for hvert forretningsområde ud fra de registreringer, som selskabet 

løbende foretager. 

69. Sekretariatets kommentar: Sagens væsentligste område vedrører 

E.ON Produktions og E.ON Varmes administration, det vil sige ledelse og 

administrative opgaver i bred forstand, som ikke er et forretningsområde for 

de to selskaber, og hvor E.ON ikke har leveret registreringer, eksempelvis 

over de timer, som E.ON Danmarks administrative personale anvender på 

fjernvarmeområdet. 
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70. Efter E.ON Danmarks opfattelse er det heller ikke korrekt, at E.ON 

Danmarks forretningsgange og regnskabsføring skulle være tilrettelagt på en 

måde, der svækker Energitilsynets muligheder for at vurdere omkostninger 

på fjernvarmeområdet. E.ON Danmark henviser til en redegørelse af 14. 

april 2011, i hvilken det er oplyst, hvordan E.ON Danmark kontrollerer om-

kostninger ved disponering og ved modtagelse af leverandørfakturaer. Her-

udover udarbejdes der ifølge selskabet afdelingsregnskaber på månedsbasis 

til kontrol og opfølgning af omkostninger og omkostningsniveau. 

71. Sekretariatets kommentar: Undersøgelsens konklusioner er klare på 

det punkt, at der ikke er registreringer af mængden af administrative ydelser 

til hos E.ON Danmark til E.ON Produktion og E.ON Varme. Hertil kom-

mer, at der i samarbejdsaftalerne mellem E.ON Danmark og E.ON Produk-

tion/E.ON Varme er aftalt faste årlige vederlag for administrative ydelser.    

72. Ifølge E.ON Danmark er undersøgelsens vurdering på side 7 af, at 

størstedelen af omkostningerne fordeles via E.ON Danmark, ikke helt retvi-

sende, fordi størstedelen af omkostningerne vedrører brændsel, der afregnes 

efter faktisk forbrug. Afskrivninger og finansieringsomkostninger er ifølge 

E.ON Danmark ligeledes specifikke for hvert anlæg, og de øvrige omkost-

ninger er direkte relaterbare til de enkelte anlæg. Ifølge E.ON Danmark er 

det således en mindre del af omkostningerne, der fordeles. 

73. Sekretariatets kommentar: Det er korrekt, at brændselsomkostnin-

gerne udgør den største enkeltomkostning i fjernvarmepriserne. Undersøgel-

sens væsentlige konklusioner drejer sig imidlertid ikke om omkostninger til 

brændsel, men om administrative ydelser. Ifølge E.ON Danmark selv udgør 

de omkostninger, som undersøgelsens konklusioner om administrative ydel-

ser 40-50 pct. af det samlede ydelsessalg fra E.ON Danmark til E.ON Pro-

duktion/E.ON Varme. 

74. Vedrørende undersøgelsens bemærkninger om, at samarbejdsaftaler-

ne skal være udformet på en sådan måde, at tredjemand kan give tilbud på 

leveringen af ydelserne, finder E.ON Danmark ikke, at der er - eller i år 

2009 var - et krav om, at samarbejdsaftaler skulle kunne danne grundlag for 

udbudsprocedurer eller lignende. Ifølge E.ON Danmark har selskabet gjort 

Energitilsynet opmærksom på, at det krav der gælder, er, at der er tale om 

markedspriser, men derimod ikke, at prisen af denne grund skal være en 

følge af udbud. Ifølge E.ON Danmark er det heller ikke sædvanligt på fjern-

varmeområdet, at aftalerne har form af et egentligt udbudsmateriale. Under-

søgelsen er derfor på dette punkt ifølge E.ON Danmark misvisende for den 

juridiske og faktiske situation i år 2009. 

75. Sekretariatets kommentar: Der stilles i denne sag ikke krav om, at 

samarbejdsaftalerne skal i udbud. Det var et spørgsmål, som sekretariatet 

ønskede svar på i undersøgelsen. Begrundelsen er som netop anført i under-
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søgelsen, at det ikke kan bedømmes, om samarbejdsaftalerne er baseret på 

markedsmæssige priser. 

76. Det er E.ON Danmarks opfattelse, at selskabet løbende vurderer sine 

koncerneksterne leverandører, hvorfor undersøgelsen ikke er korrekt vedrø-

rende synspunktet om, at samarbejdsaftalernes priser ikke er fastlagt på 

baggrund af analyse af markedspriser. 

77. Afslutningsvis oplyser E.ON Danmark, at der fra og med år 2010 er 

implementeret nye samarbejdsaftaler med virkning fra 1. januar 2010 på 

baggrund af Energitilsynets tilkendegivelse af 22. juni 2009. 

78. Sekretariatets kommentar: Sagen vedrører de koncerninterne ydel-

ser, hvor timepriserne er indekserede priser. En indekseret pris svarer ikke 

nødvendigvis til en markedspris. 

79. Vedrørende finansieringsmæssige forhold m.v. angiver E.ON Dan-

mark, at E.ONs varmeforretning ikke er risikofri, hvorfor der efter alminde-

ligt anerkendt finansieringsteori anvendes den risikofrie rente plus et risiko-

tillæg som udgangspunkt for at vurdere kalkulationsrenten ved investerin-

ger. 

80. Ifølge E.ON Danmark opstår ikke uvæsentlige risici løbende i for-

bindelse med E.ONs varmeforretning, blandt andet i form af: 

- svingende kommunal opbakning til fjernvarmen 

- moderne individuelle varmeteknologier (f.eks. jordvarme, solvarme) 

- stigende naturgaspriser og -distributionspriser 

- stigende energiafgifter 

- de projekter, som kommunerne arbejder med i det storkøbenhavnske om-

råde. 

 

81. Derfor er det ifølge E.ON Danmark ikke dækkende for de faktiske 

omstændigheder, hvis man nøjes med at tage udgangspunkt i en verden 

uden risiko. 

82. Sekretariatets kommentar: Det hævdes ikke, at E.ONs varmevirk-

somhed er risikofri. E.ON Produktion og E.ON Varme er imidlertid omfattet 

af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Prisbestemmelserne reducerer 

de to selskabers risiko ved at give dem lovfæstet mulighed for at få dækket 

nødvendige omkostninger i fjernvarmepriserne. Herunder er realiserede tab 

på debitorer nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand. 

Der eksisterer ikke et konkurrencepræget fjernvarmemarked, hvorfor sel-

skaberne ikke risikerer at kunne blive udsat for prismæssig konkurrence fra 

andre leverandører af fjernvarme. Endvidere kan kommunerne yderligere 

reducere risikoen ved at træffe beslutning om tilslutnings- og forblivelses-

pligt. 
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83. Ifølge E.ON Danmark forholder undersøgelsen sig ikke til, at finan-

sieringsforhold ikke kan bedømmes alene ud fra en nominel rente over en 

kort periode, men må bedømmes på baggrund af en samlet vurdering af ren-

teomkostninger, låneomkostninger, kreditvurdering, virksomheden og øvri-

ge vilkår over kreditforholdets samlede løbetid. E.ON Danmark finder det 

derfor overraskende, at undersøgelsen ikke forholder sig til, at E.ON Pro-

duktion og E.ON Varme i redegørelse af 28. oktober 2009 redegjorde for 

CIBOR 6 måneders rentemarkedet i perioden 2006-2009. Ifølge E.ON 

Danmark blev redegørelsen udarbejdet på grundlag af drøftelser med danske 

pengeinstitutter om finansieringsmuligheder for fjernvarmeaktiviteter i 

Danmark. Ifølge E.ON Danmark behandler undersøgelsen heller ikke øvrige 

omkostningsvilkår for almindelig finansiering. 

84. E.ON Danmark mener ikke, at renten som anført i undersøgelsen 

skulle være i overkanten. E.ON Danmark begrundelse er, at den valgte rente 

er en markedsrente tillagt omkostninger og afgifter. E.ON Danmark mener, 

at fremkomsten af over- og underdækning må forventes at påvirke lånemu-

lighederne negativt. 

85. Sekretariatets kommentar: Sagen drejer sig om den koncerninterne 

rente, som E.ON Produktion og E.ON Varme betaler til moderselskabet. Da 

de to selskabers risiko er reduceret som følge af varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser, og driver virksomhed i et ikke-konkurrencepræget mar-

ked, bør det afspejle sig i renten. Over- og underdækninger fra afregningen 

af den leverede fjernvarme indgår i prisfastsættelsen af varmen som følge af 

varmeforsyningslovens princip om nødvendige omkostninger, og opstår 

som følge af, at fjernvarmen bliver afregnet til budgetterede priser. Over- og 

underdækninger indebærer derfor ingen risiko efter varmeforsyningsloven, 

ligesom Energitilsynet i afgørelser og vejledninger har fastlagt en praksis 

for afviklingen af over- og underdækninger i fjernvarmepriserne. 

86. Hvad angår markedsrenten angiver E.ON Danmark, at det normale 

er at vurdere renten på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Det vil ifølge 

E.ON Danmark sige, at man principielt ikke kan tillægge prisudviklingen 

senere nogen betydning. Ifølge E.ON Danmark var markedsniveauet på de 

relevante lån det tidspunkt, hvor E.ON overtog NESAs anlæg, det vil sige 

de sidste måneder af år 2005. 

87. Sekretariatets kommentar: Renten på aftaletidspunktet er naturligvis 

af stor betydning for en vurdering af en låneaftale. Men også forhold som 

lånetype, og låntagers mulighed i låneaftalen for senere at omlægge lånet 

samt øvrige lånevilkår, spiller ind. 

88. Hvad der er markedsniveauet må ifølge E.ON Danmark bestemmes 

efter en konkret helhedsvurdering. Ifølge selskabet tester man grundlæggen-

de et markedsniveau ved at sammenligne renten på de pågældende lån med 

rente på langsigtede realkreditobligationer eller fastforrentede virksomheds-
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obligationer, udstedt af branchemæssigt og finansielt sammenlignelige sel-

skaber med samme kreditvurdering. Fire faktorer er ifølge E.ON Danmark 

centrale for at vurdere markedsniveauet: 

- inflationens estimerede udvikling i løbetiden 

- estimeret udvikling i realrente i løbetiden 

- tillæg for de risici, der er forbundet med låntagers økonomiske situa-

tion 

- debetforholdets vilkår og konditioner, herunder eventuelle mulighe-

der for at indfri førtidigt osv. 

 

89. På den baggrund er det E.ON Danmarks vurdering, at markedsrenten 

for perioden 2006-2009 kan opgøres til omkring 6 pct. p.a. 

90. Hertil kommer ifølge E.ON Danmark omkostninger knyttet til ind-

frielsesvilkår, provisioner og gebyrer m.v., afgifter til staten, stiftelsesprovi-

sioner og lånesagsgebyrer m.v. hvilket efter E.ON Danmarks opfattelse gi-

ver en markedsrente i perioden 2006-2009 på ikke under 6,5 pct. 

91. Vedrørende den omstændighed, at Energitilsynet tidligere har an-

vendt den lange byggerente + 1 pct. point i sager om forrentning af ind-

skudskapital angiver E.ON Danmark, at man ikke uden vanskeligheder kan 

sidestille denne byggerente med finansieringsudgifter ved fremmedkapital. 

E.ON Danmarks begrundelse er, at sagen ikke handler om forrentning af 

indskudskapital, men om omkostningerne ved fremmedkapital.  

92. E.ON Danmark angiver i den forbindelse, at den lange byggerente 

forstået som renten på en 30 årig realkreditobligation opgøres forskelligt af 

henholdsvis Nationalbanken og Realkreditrådet. E.ON Danmark angiver 

forskellen på de to opgørelsesmetoder til omkring 0,2 procentpoint.  

93. E.ON Danmark angiver, at den lange byggerente har været retnings-

givende på visse områder ud fra en betragtning om den enkelte forsynings 

fordele ved at være reguleret monopol. Men disse fordele foreligger ifølge 

E.ON Danmark ikke for selskabet. 

94. E.ON Danmark ser også på diskontorenten. Ifølge E.ON Danmark 

vil diskontorenten med et tillæg på 3 procentpoint ligge på 5,7 pct. i perio-

den 2006-2009, men ifølge selskabet er det vanskeligt at bruge diskontoren-

te i praksis. 

95. Sekretariatets kommentar: Sekretariatet fastholder, at der efter om-

stændighederne skal foreligge tilstrækkeligt dokumentation for, at rente, 

som indregnes i fjernvarmepriserne, er en nødvendig omkostning i varme-

forsyningslovens forstand. 
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96. E.ON Danmark er ikke enig i undersøgelsens argument om, at 

E.ONs indtjening fra fjernvarmeleveringen i overvejende grad er baseret på 

forbrugerejede net, og at disse i mange tilfælde har begrænsede alternativer. 

E.ON Danmark henviser til selskabets redegørelser om de faktiske forhold, 

som er tilsendt Energitilsynets som led i sagen. 

97. Sekretariatets kommentar: E.ON Produktion og E.ON Varme er kol-

lektive varmeforsyningsanlæg. De privatretlige prisaftaler, som især E.ON 

Produktion har indgået med fjernvarmeforbrugerne, ændrer ikke ved dette 

forhold. 

 

3.4 De nye samarbejdsaftaler 

 

98. Som anført tidligere vedrører revisorernes undersøgelse 2009 samar-

bejdsaftalerne mellem E.ON Danmark og E.ON Produktion/E.ON Varme. 

Da revisorernes grundlæggende konklusioner også gør sig gældende for 

2010 samarbejdsaftalerne, vedrører den foreliggende tilkendegivelse 2010 

samarbejdsaftalerne.  

99. Energitilsynet tilkendegav, som nævnt tidligere, den 22. juni 2009, at 

de koncerninterne aftaler om allokering af omkostninger til drift og admini-

stration m.v. alene på grund af deres opbygning er i strid med varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1. 

100. E.ON Danmarks aftaler med henholdsvis E.ON Produktion og E.ON 

Varme er tilnærmelsesvis identiske. I det følgende bliver derfor alene E.ON 

Danmarks 2010 samarbejdsaftale med E.ON Varme beskrevet i de hoved-

punkter, der vedrører ydelserne.   

 

Operative ydelser 

 

101. Der er aftalt 47 specifikke ydelser inden for hovedgrupperne:  

1) Drift og vedligehold, modernisering og udbygning 

2) Miljøarbejde og energibesparelser 

3) Indkøb og kontakt til underleverandører 

4) Optimeringsanalyser og -planlægning 

5) Vagt, overvågning og beredskab 

6) Certificering og godkendelser 

7) IT-systemer til overvågning af drift 

 

Generelle administrative ydelser 

 

102. Der er aftalt 31 specifikke ydelser inden for hovedgrupperne: 



22/67 

1) Ledelse, rapportering m.v. 

2) Bogholderi og økonomi 

3) Finansielle aftaler samt likviditetsstyring 

4) Afgifter 

5) Strategiske overvejelser for køber 

6) Administrative ydelser vedrørende risikostyring for køber 

7) Forsikring og andre administrative ydelser vedr. slutkunder 

 

Administration af købers slutkunder 

 

103. Der er aftalt 24 specifikke ydelser inden for hovedgrupperne: 

1) Formidling af information til slutkunder 

2) Kundebetjening/døgnberedskab 

3) Opkrævning/indbetaling 

4) Restancebehandling 

5) Salg, salgssupport og kontraktadministration 

6) Overvågning af systemstøttende IT-systemer 

 

Finansiering, herunder investeringsplanlægning 

 

104. Afsnittet fastsætter forholdet mellem långiver (E.ON Danmark) og 

E.ON Varme med hensyn til finansieringsform, kreditvilkår, lånenes af-

dragsprofil, rentesats, gebyrer m.v. 

105. Blandt mere fremgår følgende: 

106. Rente og provisionssatserne er faste på den måde, at rentesatsen fast-

sættes en gang årligt som CIBOR 12 mdr. tillagt 2,5 pct. p.a. CIBOR ind-

regnes med gennemsnitsværdien for CIBOR 12 mdr. som offentliggjort af 

Danmarks Nationalbank for december måned året før det år, hvor rentesat-

sen anvendes. 

107. Rente og afdrag beregnes og bogføres ultimo måneden. Alle bevæ-

gelser som f.eks. afdrag og renter fremgår af kontoudskrift eller anden opgø-

relse. 

108. Långiver (E.ON Danmark) kan modregne ethvert forfaldent eller 

uforfaldent tilgodehavende i E.ON Varmes indestående på forskellige konti, 

eller i ethvert andet tilgodehavende, som E.ON Varme har eller får hos 

E.ON Danmark. 

109. Lån og kredit kan kræves indfriet straks uden opsigelse under de i 

aftalen nævnte begivenheder. 

110. E.ON Danmark kan anse enhver form for misligholdelse med hen-

syn til et låneforhold som misligholdelse af ethvert andet låneforhold.  
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3.5 Afregning af ydelserne 

 

111. Vederlag for operative ydelser opgøres i henhold til aftalen på 

grundlag af registrerede timer og udlæg. Afregning sker efter E.ON Dan-

marks gældende timepris for den pågældende personalekategori. 

112. Timepriserne gældende for år 2010 er: Direktion (1.800 kr.), specia-

lister og ledere (1.000 kr.), driftsteknikere (650 kr.) og administrative med-

arbejdere (400 kr.). Timepriserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar for 

det kommende år i forhold til nettoprisindeks i henhold til Danmarks Stati-

stik. 

113. Betaling for administrative og kunderelaterede ydelser afregnes som 

et fast vederlag. Det faste årlige vederlag som betaling for administrative 

ydelser er i henhold til aftalen baseret på: 

- Den samlede aktivitetsmængde hos E.ON Varme 

 

- Arbejdsmarkedsmæssige overenskomstforhold eller tilsvarende løn- og  

vilkårsforhold 

 

- Myndighedsgodkendelser og lovgivning 

 

- Opgavefordeling mellem E.ON Varme og eksterne samarbejdsparter på  

tidspunktet for aftalens underskrift. 

 

114. Vederlag for faste ydelser reguleres årligt i forhold til nettoprisin-

deks. Såfremt der for det kommende regnskabsår forventes væsentlige æn-

dringer i nettoprisindekset, kan der ske tilpasning af det årlige vederlag. 

115. Aftalen indeholder en række bestemmelser om afregning og terminer 

m.v. Blandt andet kan betalingspåmindelser pålægges et gebyr svarende til 

E.ON Danmarks omkostninger, dog maksimalt 260 kr. pr. påmindelse ud-

over timeløn, eller de for serviceudbydere i Danmark sædvanligt gældende 

takster. E.ON Danmark forbeholder sig ret til at pålægge restancer efter ren-

telovens regler. Endvidere kan E.ON Danmark modregne ethvert forfaldent 

(beløb) eller forfaldent tilgodehavende i E.ON Varmes indestående på for-

skellige konti, eller i ethvert andet tilgodehavende, som E.ON Varme har el-

ler får hos E.ON Danmark eller hos E.ON Danmarks koncernselskaber eller 

hos tredjemand, med mindre det er udelukket ifølge lov eller forholdets ka-

rakter. 

116. Aftalen bestemmer, at der ikke kan fordeles eller faktureres yderlige-

re omkostninger, der ikke er omfattet af aftalen, til E.ON Varme. Der kan 

dog faktureres for udførte arbejdet og ydelser, der er omfattet af anden aftale 

mellem parterne end denne. 
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117. Af aftalen med E.ON Varme fremgår fordelingen af administrati-

onsvederlaget for år 2010 på E.ON Varmes forsyningsområder som vist i 

tabel 1 nedenfor. 

 

Tabel 1. E.ON Varme betaling i kr. for administrative og kunderelaterede 

ydelser i år 2010 efter samarbejdsaftalen - opgjort pr. forsyningsområde 

 
Forsyningsområde Administration 

kr. 
Kunderelaterede 

ydelser  

kr. 

Total 

kr. 

Egebjergskolen    309.500      19.000   328.500 

Lyngby Stadion    309.500      19.000    328.500 

Slangerup    309.500      19.000    328.500 

Hjortekær    309.500    187.000    496.500 

Skævinge    309.500    587.000    896.500 

Slagslunde    309.500    227.000    536.500 

Kelleris Hegn *)    309.500    114.000    423.500 

Frederikssund    309.500 1.616.000 1.925.500 

Herlev Stationspark    309.500        1.000    310.500 

Lendemarke    309.500    265.000    574.500 

Annebergparken    309.500       85.000    394.500 

Ørslev-Terslev    309.500    405.000    714.500 

Total 3.714.000 3.544.000 7.258.000 

*) Kelleris er overgået til Forsyning Helsingør. 

Kilde: E.ON Varme 

 

 

118. Omkostninger til administration fordeles med det samme beløb 

(309.500 kr.) pr. forsyningsområde. De kunderelaterede omkostninger er 

fordelt med antallet af kunder som nøgle. Samlet er der et administrations-

vederlag på 7.258.000 kr. For år 2011 og år 2012 er de faste administrati-

onsvederlag på henholdsvis 7.640.981 kr. og 7.920.908 kr.     

119. E.ON Produktion køber også administrative og kunderelaterede 

ydelser hos E.ON Danmark for sine 64 kraftvarmeanlæg (forsyningsområ-

der). E.ON Produktions omkostninger til administrative og kunderelaterede 

ydelser fordeles med det samme beløb pr. produktionsanlæg (forsyningsom-

råde) med 265.900 kr. i administration og 56.500 kr. i kunderelaterede ydel-

ser for hvert område, svarende til et samlet beløb på 20.633.600 kr. for år 

2010 (64 områder x (265.900 kr. + 56.500 kr.)). For år 2011 og år 2012 er 

det samlede beløb på henholdsvis 17.809.170 kr. og 18.968.455 kr. 

120. Fordelingen med samme beløb til administration og kundeforhold 

hos E.ON Produktion forklarer selskabet med, at hvert forsyningsområde of-

test kræver den samme grad af håndtering i forhold til fakturering af kunder 

m.v. og de øvrige ydelser, som forsyningsområdet modtager i overensstem-

melse med samarbejdsaftalen mellem E.ON Danmark og E.ON Produktion. 
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121. Samlet set skulle E.ON Varme og E.ON Produktion i år 2010 betale 

27.891.600 kr. i administration og kunderelaterede ydelser til E.ON Dan-

mark ifølge samarbejdsaftalerne. Heraf var E.ON Varmes andel 7.258.000 

kr. ifølge samarbejdsaftalen, men E.ON Varme prisefterviste ikke et samlet 

beløb i den størrelse. E.ON anmeldte endvidere en række andre omkostnin-

ger, jf. tabel 2 nedenfor. Det tilsvarende gjorde E.ON Produktion.  

122. Herudover omfatter E.ON Varmes priseftervisning pr. 31. december 

2010 en periode på 8 måneder på grund af ændring af regnskabsår. E.ON 

Varme har priseftervist omkostninger til administration og kunderelaterede 

ydelser på i alt 8.280.000 kr. for 8 måneders perioden.  

 

Tabel 2. Anmeldte omkostninger til administration og kunderelaterede ydel-

ser år 2010 for E.ON Varme i kr. -  opgjort pr. forsyningsområde 

 
Forsyningsområde Anmeldt inkl. 

andre omkost-

ninger 

kr. 

Ifølge samar-

bejdsaftalen 

Forskel 

kr. 

Egebjergskolen    432.000    328.500   103.500 

Lyngby Stadion    428.000    328.500     99.500 

Slangerup    433.100    328.500    104.600 

Hjortekær    597.800    496.500    101.300 

Skævinge 1.001.400    896.500    104.900 

Slagslunde    893.200    536.500    356.700 

Kelleris Hegn *)    484.400    424.000      60.400 

Frederikssund 2.027.800 1.925.500    102.300 

Herlev Stationspark    411.200    310.500    100.700 

Lendemarke    679.700    574.500    105.200 

Annebergparken    506.700    394.500    112.200 

Ørslev-Terslev    924.700    714.500    210.200 

Total 8.820.000 7.258.500 1.561.500 

*) Kelleris er overgået til Forsyning Helsingør. 

Kilde: E.ON Varme 

 

 

123. Tabellen viser, at E.ON Varme har prisanmeldt det fulde vederlag i 

samarbejdsaftalen med E.ON Danmark, det vil sige for en 12 måneders pe-

riode, selv om priseftervisningerne gælder for en periode på 8 måneder. 

Hertil kommer andre omkostninger på 1.561.500 kr. 

124. Andre omkostninger er ifølge det oplyste fra E.ON Varme omkost-

ninger til IT, husleje, advokat, forsikring, revision og ejendomsskatter. 

125. E.ON Produktion har pr. 31. december 2010 priseftervist i alt 

29.161.300 kr. i administration og kunderelaterede omkostninger for de 64 

produktionsanlæg. Ifølge samarbejdsaftalen med E.ON Danmark var der 
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som anført aftalt et beløb på 20.633.600 kr. Forskellen på 8.527.700 kr. er 

benævnt ”andre omkostninger”. 

126. Den foreliggende tilkendegivelse vedrører samarbejdsaftalernes be-

løb. De beløb, som E.ON benævner ”andre omkostninger” indgår ikke i 

samarbejdsaftalerne, men ligger ud over de beløb, der er nævnt i aftalerne. 

Af hensyn til at få afsluttet denne sag om samarbejdsaftalerne er det beslut-

tet at udskyde vurderingen af ”andre omkostninger” til en ny særskilt sag. 

 

3.6 Høringssvar fra E.ON Produktion og E.ON Varme 

 

127. Ved breve af 30. april 2012 og 3. maj 2012 modtog Sekretariatet for 

Energitilsynet selskabernes høringssvar til udkastet til sagens tilkendegivel-

se af 21. marts 2012.  

128. Indledningsvis er sekretariatets overordnede bemærkning til hørings-

svarene, at de praktisk talt ikke kommer ind på det centrale spørgsmål i til-

kendegivelsen, nemlig om omkostningerne til administration og kundefor-

hold er nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand.  

129. Det erindres i den forbindelse, at tilkendegivelsens indstilling tager 

konsekvensen af, at E.ON Produktion og E.ON Varme ikke - heller ikke ef-

ter anmodning til Energitilsynets nærmere bedømmelse - endnu har fremlagt 

tilstrækkelig dokumentation for de omkostninger til administration og kun-

derelaterede ydelser, som selskaberne køber hos moderselskaber E.ON 

Danmark.  

130. Tilkendegivelsen anfægter ikke ydelserne. Tværtimod anerkendes 

det, at E.ON Produktion og E.ON Varme køber administrative og kundere-

laterede ydelser hos E.ON Danmark.  

131. Spørgsmålet er alene, om omkostningerne til de købte ydelser er 

nødvendige. Den foreliggende tilkendegivelse er 1. led i sagen om omkost-

ningerne i de koncerninterne samarbejdsaftaler.  

132. Hvor der ikke fremgår andet, benævnes E.ON Produktion og E.ON 

Varme for ”E.ON”. 

133. Høringssvarene er omfattende og omhandler mange forskellige em-

ner. Sekretariatets bemærkninger er opdelt på følgende hovedemner: 

 

1) E.ON-virksomhederne driver lovlig virksomhed i Danmark. Påstan-

den er, at det bygger på forkerte forudsætninger, at sagens overord-

nede spørgsmål er ”afledt af selskabsstrukturen i E.ON”, fordi det er 

lovligt og normalt at have en koncernstruktur”. 
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2) Nye samarbejdsaftaler. Påstanden er, at da E.ON Produktion og 

E.ON Varme anmeldte nye samhandelsaftaler med E.ON Danmark 

gældende fra og med år 2010, kan forholdene fra og med år 2010  

ikke kan sammenlignes med år 2009, som Grant Thorntons revisi-

onsrapport vedrører. 

 

3) Timeregistreringer. Påstanden er, at det forhold, at de administrative 

ydelser ikke timeregistreres hos E.ON Danmark gør ikke, at der er 

tale om udokumenterbare forhold.   

 

4) Faste priser er normalt. Påstanden er, at det er helt normalt, at prisen 

er fast i en aftale uanset mængden af forbrugte timer til den leverede 

ydelse. 

 

5) De nye samarbejdsaftaler er dokumentationen. Påstanden er, at da 

aftalerne for 2010 og frem er af et markant mere detaljeret indhold 

end det, som normalt findes i andre koncerner i energiforsyningen i 

Danmark, er der ikke tale om, at der hos E.ON foreligger udokumen-

terede forhold. 

6) Energitilsynet har ikke undersøgt, om det faste vederlag for ydelser-

ne er markedsbestemt. Påstanden er, at Det er Energitilsynets opgave 

efter varmeforsyningsloven at undersøge, om en pris er markedsbe-

stemt, ikke E.ON Produktion og E.ON Varmes opgave. 

7) Sammenligning af omkostninger. Påstanden er, at sekretariatets om-

kostningssammenligning ikke kan anvendes til at sammenligne ad-

ministrative omkostninger, og at man ikke kan benchmarke på så 

løst et grundlag, som udkastet til tilkendegivelsen gør. 

8) Hjemmelskravet. Påstanden er, at det følger af dansk rets almindelige 

hjemmelskrav, at hjemmelskravet skærpes i takt med indgrebets in-

tensitet. Det gælder også indgreb af økonomisk eller finansiel art. En 

helt overordnet nedskæring af omkostninger til 50 pct. er et indgreb 

af en sådan styrke ifølge E.ON Produktion og E.ON Varme, at der 

må stilles krav om klarhed i hjemmelsgrundlaget. 

9) E.ON Produktion og E.ON Varme foretager kontrol. Påstanden er, at 

der er ledelser i de to selskaber, hvorfor der sker kontrol af omkost-

ningerne. 
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Ad 1) E.ON-virksomhederne driver lovlig virksomhed i Danmark 

 

134. E.ONs hovedsynspunkt er, at tilkendegivelsen ikke forholder sig til, 

at selskabsstrukturer som den foreliggende ikke er noget nyt, men har været 

praktiseret siden år 2000, hvor kraftvarmeværkerne blev skilt ud fra elsiden. 

Ifølge E.ON er den foreliggende selskabsstruktur sædvanlig og fuldt lovli-

gerne, og Energitilsynet har ikke undersøgt andre koncerner med samme 

opbygning som E.ON. 

135. Sekretariatets bemærkning: Som det fremgår af punkt 1 i Energitil-

synets tilkendegivelse af 22. juni 2009, startede denne sag på baggrund af en 

række klager fra E.ONs fjernvarmeforbrugere over priserne for fjernvarmen. 

Sagens overordnede spørgsmål er afledt af selskabsstrukturen, fordi det 

bagved liggende grundlag for fjernvarmepriserne i de enkelte forsyningsom-

råder dannes i moderselskabet. Sekretariatet anfægter ikke lovligheden af 

selskabsstrukturen, men skriver tværtimod, at varmeforsyningsloven ikke er 

til hinder for en sådan struktur. 

136. Sekretariatet anerkender, at samme sager skal behandles lige. Imid-

lertid har sekretariatet ikke tidligere behandlet sager, hvor omkostningerne 

sælges koncerninternt mellem et kommercielt selskab og et reguleret sel-

skab. Derved adskiller denne sag sig for eksempel fra de affaldssager, som 

Energitilsynet tidligere har behandlet, hvor omkostningerne fordeles mellem 

to regulerede områder, og hvor ydelserne leveres til uafhængige parter, som 

er henholdsvis varmemodtager og affaldsleverandør. 

Ad 2) Nye samarbejdsaftaler 

 

137. E.ONs synspunkt er, at den af Sekretariatet for Energitilsynet benyt-

tede konsulentundersøgelse kun har vedrørt aftalerne, som de var udformet i 

2009, og ikke de aftaler, som blev indgået med virkning fra og med 2010 på 

baggrund af ønsker og anbefalinger fra Energitilsynet, og som er væsentligt 

anderledes. Af den grund er der ifølge E.ON ikke grundlag for at vurdere, 

som udkastet til tilkendegivelse lægger op til. 

138. E.ON anfører, at den af Sekretariatet for Energitilsynet benyttede 

konsulentundersøgelse kun har vedrørt aftalerne, som de var udformet i 

2009, og ikke de aftaler, som blev indgået med virkning fra og med 2010 på 

baggrund af ønsker og anbefalinger fra Energitilsynet, og som er væsentligt 

anderledes. Også af denne grund er der ikke grundlag for at vurdere, som 

udkastet til tilkendegivelse lægger op til. 

139. Sekretariatets bemærkning: Der er tale om en forkert gengivelse af 

tilkendegivelsen. Tilkendegivelsen drejer sig om de underlæggende om-

kostninger, og ikke om selve aftalerne. Det er korrekt - og erkendt i tilken-

degivelsen - at der kom nye aftaler pr. 1. januar 2010. Der foreligger fortsat 
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ikke dokumentation for de underliggende omkostninger. Der er disse om-

kostninger, som tilkendegivelsen handler om, og den manglende dokumen-

tation gør, at revisionsrapportens konklusion også gælder for år 2010. Sagen 

kører videre, når sekretariatet har modtaget den tilstrækkelige dokumentati-

on. 

 

Ad 3) Timeregistreringer 

 

140. Ifølge E.ON kan et krav om timeregistrering som forudsætning for, 

at man kan dokumentere sine omkostninger, ikke indeholdes i de lovbe-

stemmelser, der nævnes i tilkendegivelsens afsnit om retsgrundlag. Dertil 

har det for ny og vidtrækkende karakter. 

141. En varmeforsyningsvirksomhed kan ifølge E.ON lovligt indkøbe 

ydelser fra andre, og det skal så ske til markedspris. En markedspris er ikke 

en pris, der sker i regning efter anvendte timer. Det er således ikke korrekt, 

at der ”mangler” timeregistreringer, da der ikke efter varmeforsyningsloven 

timeregistreres. 

142. Sekretariatets bemærkning: Tilkendegivelsen indeholder ikke en 

indstilling til Energitilsynet om at pålægge E.ON Danmark at føre timeregi-

strering. Der kan være andre måder at dokumentere omfanget af de købte og 

leverede ydelser og sandsynliggøre, at omkostningerne har været nødvendi-

ge. Sekretariatet har ét sted i tilkendegivelsesnotatet skrevet timeregistre-

ring. Sekretariatet retter notatet på det relevante sted, så det fremgår, at der 

kan være tale om andre metoder til dokumentation. Hvad det kan være er 

ikke noget, der kan bestemmes generelt og forud for en sags afgørelse. Det 

må bero på den konkrete sag. 

Ad 4) Faste priser er normalt 

 

143. E.ON anfører, at det især indenfor administrative ydelser er naturligt 

med en fast samlet pris frem for at overlade det til andre i regning. Det er 

ifølge E.ON ikke normalt at gøre det, således at leverandøren bliver betalt 

pr. time, fører et timeregnskab, og at prisen eftervises ud fra dette timeregn-

skab, hverken inden for eller uden for varmeforsyningslovens område. 

144. Hvis det ifølge E.ON anerkendes, at man kan udlicitere, må man og-

så anerkende, at man kan give en fast pris for administration. Den viden om 

de ydelser, virksomheden får fra sine leverandører, kan virksomheden godt 

opnå for så vidt angår administration/økonomistyring/bogholderi mv., uden 

at man fx behøver at kende leverandørens timeantal for de forskellige opga-

ver, eller hans eller hendes ressourceforbrug i øvrigt.  
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145. E.ONs ”Total facility management-ordning bygger ifølge E.ON på 

en aftale (Service Level Agreement). Der er derfor ikke tale om, at der hos 

E.ON foreligger udokumenterede forhold. 

146. Sekretariatets bemærkning: Spørgsmålet er, om omkostningerne er 

nødvendige efter varmeforsyningsloven. Energitilsynet tog ikke sagen op på 

grund af hvad andre virksomheder gør, eller at E.ON har struktureret virk-

somheden på en bestemt måde, men på baggrund af klager fra fjernvarme-

forbrugerne.  

147. Timeregistrering er kun en ud af flere måder at dokumentere om-

kostningsforbrug på. Problemet er, at omkostningerne til de koncerninterne 

ydelser ikke er tilstrækkeligt dokumenterede, fordi der mangler opfølgning 

på de leverede ydelser. Når der ikke følges op på forbruget af ydelser, kan 

der endvidere ikke hos E.ON Produktion og E.ON varme ske en sammen-

holdelse af betalingen for ydelserne og den faktiske mængde af modtagne 

ydelser, hvorfor de to selskaber ikke kan kontrollere, at de overholder prin-

cippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

148. Princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, kan ikke fraviges ved aftale. Den måde, som E.ON har strukture-

ret sig på, fører til, at al drift af E.ON Produktion og E.ON Varme er i mo-

derselskabet E.ON Danmark. Der er ingen modstridende interesser mellem 

moderselskabet og datterselskaberne, hvorfor samarbejdsaftalerne mellem 

moder- og datterselskaberne indgår i sagen. 

Ad 5) De nye samarbejdsaftaler er dokumentationen 

 

149. Ifølge E.ON fremgår typen af ydelserne af og er nøje beskrevet i de 

indgåede aftaler. Disse typer ydelser og udgifter er ifølge E.ON nødvendige 

og helt sædvanlige for varmeforsyningsvirksomhederne.  

150. Ifølge E.ON er der med hensyn til, hvilke ydelser der er tale om, ik-

ke noget forhold, der er i strid med lovgivningen. Selskaberne kan ifølge hø-

ringssvaret kan opgøre sine priser, som er omkostningsbestemte. Selskaber-

ne får ifølge E.ON de oplysninger, der skal til for at vurdere aftalerne mv. 

Derfor er prisfastsættelsen ikke urimelig, og kan ikke findes urimelig uden 

et konkret grundlag herfor. Det foreligger ifølge E.ON ikke. 

151. Sekretariatets bemærkning: Denne dokumentation har sekretariatet 

efter skriftlig anmodning endnu ikke modtaget. Sekretariatet anmodede den 

23. april 2012 om at måtte se den komplette oversigt over timefordelingen i 

de administrative funktioner hos E.ON Danmark (SLA-timeoversigten). 

Indtil videre har sekretariatet kun fået tilsendt et udsnit af oversigten.  
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152. Hos E.ON Produktion alene er selskabets omkostninger til admini-

stration og kundeforhold i år 2010 af samme størrelse som i 71 barmarks-

værker tilsammen.  

153. Yderligere har Horsens Fjernvarme 4.900 fjernvarmemålere at ad-

ministrere, ikke meget over antallet af målere, som E.ON Produktion og 

E.ON Varme administrerer tilsammen. Horsens Fjernvarme anmeldte for år 

2009/2010 administrationsomkostninger på 4,9 mio.kr. Det vil sige 1/8 af de 

samlede gennemsnitlige omkostninger til administration og andre admini-

strative omkostninger hos E.ON Produktion og E.ON Varme for år 2009 og 

2010. Horsens driver både net og produktionsanlæg. Hos E.ON driver E.ON 

Varme nettene, og E.ON Produktion driver kraftvarmeanlæggene. 

154. Oplysningerne er relevante, fordi de indikerer, at omkostningerne 

hos E.ON til administrative og kunderelaterede ydelser er høje, hvorfor til-

kendegivelsen kræver tilstrækkelig dokumentation for omkostningerne til 

afkræftelse af mistanken om, at omkostningerne ikke er nødvendige. 

155. Det afgørende er, om omkostningerne er nødvendige, og sagen dre-

jer sig om aftalernes underliggende omkostninger. 

Ad 6) Energitilsynet har ikke undersøgt, om det faste vederlag for ydelserne 

er markedsbestemt 

 

156. Ifølge E.ON sker afregning ud fra markedets niveau. Der er ifølge 

E.ON derfor ikke noget bebrejdelsesværdigt i, at E.ON ikke kan dokumente-

re markedets niveau. Det er ifølge E.ON Energitilsynets opgave at undersø-

ge, om priserne er markedsbestemte. 

157. Ifølge E.ON skal Energitilsynet foretage en ”egentlig undersøgelse” 

af, hvorvidt priser og vilkår stemmer overens med loven. Det er endvidere 

ifølge E.ON op til Energitilsynet af egen drift at lade sagen oplyse fuldt til-

strækkeligt, og Energitilsynet har ikke undersøgt markedets vilkår. I stedet 

for har Energitilsynet ifølge E.ON stillet usædvanlige krav om til oplysnin-

ger fra E.ON. 

158. Sekretariatets bemærkning: Der er ikke sammenhæng i at postulere 

på den ene side, at afregning sker ud fra markedets niveau, og straks efter at 

oplyse, at man ikke kan dokumentere markedets niveau. 

159. E.ON Produktion og E.ON Varme har efter varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1, ”bevisbyrden” for, at der er tale om nødvendige omkostninger. 

Energitilsynets opgave er at gribe ind efter § 21, stk. 4, hvis tilsynet finder, 

at de indregnede omkostninger er urimelige eller i strid med prisbestemmel-

serne. I sagen er nødvendigheden af omkostningerne ikke tilstrækkeligt do-

kumenteret på det grundlag, der foreligger. Spørgsmålet drejer sig om, hvil-

ken dokumentation E.ON har for omkostningerne, så det er muligt at foreta-
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ge opfølgning på såvel omfanget af de faktisk leverede ydelser og de samle-

de omkostninger i forbindelse hermed, ligesom det ikke er dokumenteret, at 

ydelserne er på markedsniveau.      

Ad 7) Sammenligning af omkostninger 

 

160. Ifølge E.ON opstiller Sekretariatet for Energitilsynet i tilkendegivel-

senførst en benchmarking med udvalgte varmeforsyningsanlæg, indfører et 

omkostningsloft, og sænker derefter de omkostninger, sekretariatet vil aner-

kende, til et meget rundt tal på 50 pct. Man kan ifølge E.ON ikke sammen-

ligne administrations- og kunderelaterede omkostninger på den måde, som 

Energitilsynet gør, og at man ikke kan benchmarke på så løst et grundlag, 

som udkastet til tilkendegivelsen gør. 

161. Sekretariatets bemærkning: Sekretariatet er enigt i, at sammenligne-

ligheden er vigtig i omkostningssammenligninger. Det er behandlet i tilken-

degivelsens omkostningssammenligning. Sekretariatet har beskrevet de for-

hold, der gør sig gældende ved den gennemførte omkostningssammenlig-

ning. Sekretariatet vurderer, at den kan bruges som støttende supplement og 

et element i det samlede skøn om, hvorvidt der indregnes 0 pct. eller 100 

pct. af omkostningerne til administrative og kunderelaterede ydelser, når det 

foreliggende grundlag er, at omkostningerne ikke er tilstrækkeligt dokumen-

terede. Såfremt E.ON kan dokumentere, at omkostningerne er nødvendige, 

kan E.ON indregne dem 100 pct. i fjernvarmepriserne.  

Ad 8) Hjemmelskravet 

 

162. Ifølge E.ON følger det af dansk rets almindelige hjemmelskrav, at 

hjemmelskravet skærpes i takt med indgrebets intensitet. Det gælder også 

indgreb af økonomisk eller finansiel art. En helt overordnet nedskæring af 

omkostninger til 50 pct. er et indgreb af en sådan styrke, at der må stilles 

krav om klarhed i hjemmelsgrundlaget. Den nødvendige klarhed i hjem-

melsgrundlaget ses ifølge E.ON ikke at foreligge.  

163. E.ON angiver, at den nye jura, som tilkendegivelsen lægger op til, er 

udtryk for en praksisændring af en sådan styrke, at praksisændringen skal 

varsles med et rimeligt varsel. Formålet med varsler er at sikre, at virksom-

heder kan tage højde for fremtidige ændringer i de regler, de har indrettet 

sig efter. Hvis udkastet til tilkendegivelse vedtages medio 2012 med virk-

ning fra 1. januar 2009, finder E.ON ikke, at praksisændringen er forudvars-

let, som den rettelig bør. 

164. E.ON bemærker navnlig, at et ønske om timeregnskab og eftervis-

ning for leverandørers administrationsomkostninger er et helt nyt og hidtil 

ukendt forudsætning for en administrationsomkostnings nødvendighed. Ind-

førsel af timeregnskab kræver således en række forberedende skridt, herun-

der IT-mæssigt, og kan ikke indføres med et meget kort varsel. 
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165. Ifølge E.ON kan et skøn fra en offentlig myndighed ikke, som det 

sker her, udøves som et ”slag på tasken” eller ud fra en tanke om at ”dele sol 

og vind lige”. 

166. Sekretariatets bemærkning: Energitilsynets indgrebsbeføjelse i var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4, er klar. Hvis der ikke gennem forhandling 

kan fremkomme et resultat efter tilkendegivelsens konklusion, udsteder 

Energitilsynet pålæg i overensstemmelse med tilkendegivelsen.  

167. Der er ikke tale om en praksisændring, da Energitilsynet ikke har 

truffet afgørelse på området før. Udkastet til tilkendegivelse er afbalanceret, 

fordi E.ON overtog NESAs anlæg i oktober 2005, men sekretariatet indstil-

ler til Energitilsynet at gå tilbage til 1. januar 2009 i året for Energitilsynets 

overordnede tilkendegivelse i sagen. 

Ad 9) E.ON Produktion og E.ON Varme foretager kontrol. Påstanden er, at 

der er ledelser i de to selskaber, hvorfor der sker kontrol af omkostningerne 

 

168. Ifølge E.ON er det er ikke korrekt, at der prismæssigt ingen adskil-

lelse er mellem E.ON Danmark og E.ON Produktion/E.ON Varme. Der er 

indgået aftaler, der netop fastlægger rettigheder og forpligtelser for de par-

ter, der indgår aftalerne. Aftalerne er betydeligt mere udførlige og detaljere-

de, end hvad mange andre virksomheder med tilsvarende samhandel med 

økonomisk regulerede energiforsyningsvirksomheder på grundlag er Energi-

tilsynets praksis har haft føje til at anse for det nødvendige og tilstrækkelige 

grundlag, og som de derfor arbejder med.  

169. Ifølge E.ON bygger sekretariatets vurdering på en forudsætning om, 

at der eksempelvis skal være ansatte. Det krav kan ikke opstilles ud fra var-

meforsyningsloven. Der er en ledelse i selskabet, og der foretages revision, 

hvorfor det ikke er korrekt, at der ingen kontrol er, eller ikke kan foretages 

kontrol. 

170. Sekretariatets bemærkning: Selskabernes direktører er ansatte i mo-

derselskabet, der leverer ydelserne. Ledelseskontrollen må den baggrund si-

ges at være rent formel.   

171. Der er ikke forbud mod faste priser. Men det er Energitilsynets op-

gave at føre tilsyn med fjernvarmepriserne. Der er ekstra grund til at føre til-

syn, når varmeværkerne - her E.ON Produktion og E.ON Varme - ikke fore-

tager den fornødne kontrol af priserne for og omfanget af de ydelser, som de 

køber. Den kontrol mv. af modtagne ydelser, som er normal forretningsgang 

i virksomheder, strammes yderligere op i varmeforsyningslovens princip om 

nødvendige omkostninger.  
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4 Lovgrundlag 
 

172. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, indeholder hovedbestem-

melserne vedrørende prisfastsættelsen af fjernvarme fra de af loven omfat-

tede virksomheder. § 20, stk. 1, fastlægger princippet om nødvendige om-

kostninger: 

§ 20, stk. 1. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive 
varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en elef-

fekt over 25 MW samt geotermiske anlæg mv. i priserne for levering til det in-

denlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas ind-
regne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, ef-

terforskning, 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 udbygning 
af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 7, og § 20 b. 

 

173. § 20, stk. 1, er som følge af princippet om, at der kan indregnes nød-

vendige omkostninger i fjernvarmepriserne, en maksimalprisbestemmelse. 

174. Princippet om nødvendige omkostninger betyder, at de kollektive 

varmeforsyningsanlæg og øvrige anlæg, som er omfattet af § 20, stk.1, er 

underlagt et vist krav om omkostningseffektivisering. I den forbindelse kan 

en fjernvarmeforbruger anfægte et værks omkostninger til eksempelvis ad-

ministrative ydelser, hvis de er købt for dyrt. 

175. Bestemmelsen i § 20, stk. 1, indebærer, at priserne for den leverede 

fjernvarme fra værkerne ikke må være højere end de nødvendige omkost-

ninger. Da princippet om nødvendige omkostninger indebærer, at § 20, 

stk.1, er en maksimalprisbestemmelse, skal indtægter, som overstiger de 

nødvendige omkostninger, tilbageføres i fjernvarmepriserne. 

176. Varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 3, indeholder en bestemmelse 

om gennemsigtighed omkring tariffer m.v.  

177. Varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 3: 

§ 23 b, stk. 3. Energitilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre gen-
nemsigtighed omkring tariffer, rabatter og andre betingelser. Energitilsynet 

kan fastsætte regler om, hvordan sådanne forhold skal offentliggøres af de 
af loven omfattede anlæg, og regler om fakturering og specificering af om-

kostninger.  

 

178. Energitilsynets indgrebsbeføjelse, det vil sige hjemmel til at give på-

læg om ændring af fjernvarmepriserne m.v., findes i varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4. 
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§ 21, stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller 

andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a 

eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt for-
holdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af 

tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  
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5 Begrundelse 

179. I år 2010 producerede E.ON Produktion varme på 64 anlæg, hoved-

sageligt kraftvarmeanlæg, hvoraf 11 anlæg leverede den producerede varme 

til E.ON Varme. E.ON Varme ejede fjernvarmenet i 12 områder inden Kel-

leris overgik til Forsyning Helsingør. 

180. Som nævnt under sagsfremstillingen (afsnit 3) har sekretariatet til 

grundlag for koncerngennemgangen af fordelingen af de interne omkostnin-

ger mellem E.ON Danmark (moderselskabet) og E.ON Produktion og E.ON 

Varme indhentet bistand fra et revisionsselskab i form af en rapport. I rap-

porten anføres et antal konklusioner. 

181. Revisorerne finder i undersøgelsen ikke anledning til nogen be-

mærkninger om den regnskabsmæssige praksis for konteringen af de direkte 

omkostninger til drift og vedligehold til henholdsvis E.ON Varme og E.ON 

Produktion. Derimod anfører revisorerne konklusioner om de indirekte om-

kostninger. 

 

5.1 Første konklusion i revisorernes undersøgelse 

 

182. Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at fjernvarmevirksom-

hed, som er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser, bliver 

drevet i et fællesskab. Men varmeforsyningsloven stiller i prismæssig sam-

menhæng den samme betingelse til fællesskabet som til den enkelte fjern-

varmevirksomhed. Betingelsen er, at der kun kan indregnes nødvendige 

omkostninger i fjernvarmepriserne.  

183. Første konklusion er, at: 

 

” … Koncernens forretningsgange og regnskabsføring vedrørende indirekte 

omkostninger ikke er tilrettelagt på en måde, så Energitilsynet har mulighed 

for at føre kontrol med, hvilke omkostninger der viderefaktureres til fjern-

varmeområdet i forbindelse med varetagelse af administrationsaftalerne 

…”. 

 

 

184. De indirekte omkostninger er i det væsentligste de omkostninger, 

som E.ONs forretningsområder el, gas og fjernvarme er fælles om at trække 

på. For fjernvarmeområdet gælder det de ydelser, som samarbejdsaftalerne 

oplister vedrørende: 

 

- Generelle administrative ydelser og 

- Administration af købers slutkunder 
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185. Både de nye og de gamle samarbejdsaftaler vedrørende de admini-

strative og kunderelaterede ydelser er fastprisaftaler, som er gældende for et 

år af gangen. Aftalerne angiver hvilke typer af ydelser, som er omfattet, men 

ikke det konkrete omfang af disse. Derfor kan E.ON Produktion og E.ON 

Varme ikke føre kontrol med hvilke administrative og kunderelaterede ydel-

ser til hvilke priser, der faktureres fra E.ON Danmark. 

186. Varmeforsyningslovens omkostningsprincip i § 20, stk. 1, forudsæt-

ter, at de regulerede virksomheder løbende sikrer, at der ikke indregnes me-

re end nødvendige omkostninger i priserne. En sådan løbende kontrol forud-

sætter, at E.ON Produktion og E.ON Varme har præcis viden om de ydelser, 

som omkostningerne modsvarer, hvilket E.ON Produktion og E.ON Varme 

ikke kan have, sådan som samarbejdsaftalerne vedrørende de administrative 

og kunderelaterede dele er udformet. 

187. Det forhold, at E.ON Produktion og E.ON Varme har valgt at tilret-

telægge deres drift således, at administrative og kunderelaterede ydelser, der 

ligesom de øvrige omfattede ydelser efter loven skal være omkostningsbe-

grundede, vanskeligt kan forelægges eller offentliggøres som andet end en 

fast årlig samlet betaling, hindrer desuden den gennemsigtighed og kontrol, 

som loven forudsætter i § 23 b, stk. 3, 1. pkt., herunder at det ikke er muligt 

at få overblik over selskabernes faktiske brug af ydelserne.  

188. Hertil kommer, at E.ON Produktion og E.ON Varme ikke selv kan 

foretage en egenkontrol af overholdelsen af princippet om nødvendige om-

kostninger. Når en sådan kontrol skal foretages, kan den kun foretages af 

E.ON Danmark på vegne af E.ON Produktion og E.ON Varme. Da E.ON 

Danmark samtidig er leverandør af de ydelser, som omkostningerne vedrø-

rer, kontrollerer selskabet derved sig selv, hvilket alt andet lige bør medføre 

et skærpet krav til dokumentation af nødvendigheden af de enkelte omkost-

ninger, da der ikke er tale om uafhængige parter. 

189. Prisfastsættelsen og grundlaget for prisfastsættelsen for den leverede 

varme fra E.ON Produktion og E.ON Varme må på det grundlag anses for 

urimelig efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, som også anført i Energi-

tilsynets tilkendegivelse den 22. juni 2009 vedrørende de tidligere samar-

bejdsaftaler.  

190. Energitilsynet har ikke tidligere behandlet sager, hvor omkostnin-

gerne sælges koncerninternt mellem et kommercielt selskab og et reguleret 

selskab. Derved adskiller denne sag sig for eksempel fra de affaldssager, 

som Energitilsynet tidligere har behandlet, hvor omkostningerne fordeles 

mellem to regulerede områder, og hvor ydelserne leveres til uafhængige par-

ter, som er henholdsvis varmemodtager og affaldsleverandør. 
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191. Den problemstilling Energitilsynet på baggrund af sagens faktuelle 

forhold er nødsaget til at tage stilling til er: Hvis der indkommer forbruger-

klager over, at et reguleret monopolselskabs varmepriser er urimeligt høje 

og i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, og det regulerede 

monopolselskab køber en række ydelser fra et kommercielt selskab, som 

samtidig er 100 pct. ejer af det regulerede selskab, og det regulerede selskab 

ikke nærmere kan gøre rede for, om der er sammenhæng mellem ydelse og 

pris, kan tilsynsmyndigheden i så tilfælde acceptere omkostningen uden vi-

dere, eller er tilsynsmyndigheden forpligtet til at undersøge grundlaget for 

omkostningerne yderligere? 

192.  Det er sekretariatets vurdering, at som følge af forbrugerklagerne, 

de høje varmepriser, det manglende modsætningsforhold mellem E.ON 

Produktion/E.ON Varme og moderselskabet, E.ON Danmark A/S, og som 

følge af, at moderselskabet er et kommercielt selskab, der sælger ydelser til 

et monopolselskab, opstår en sådan begrundet mistanke om et ulovligt (i 

strid med varmeforsyningsloven) forhold, at Energitilsynet er forpligtet til at 

undersøge forholdet nærmere. 

 

5.1.1 Timesatser  

 

193. Det er sekretariatets vurdering, at de aftalte timepriser - både hvad 

angår drift og administration - for så vidt ikke forekommer at være urimeli-

ge sammenlignet med eksempelvis timesatser til konsulentydelser. Men ef-

ter sekretariatets vurdering bør der indføres i samarbejdsaftalerne, hvad de 

aftalte timepriser bygger på. Det er eksempelvis ikke muligt at se, om time-

priserne er kostprisbaserede, eller om der er indregnet et overhead. 

 

5.2 Anden og tredje konklusion i undersøgelsen 

 

194. E.ON Produktions og E.ON Varmes omkostninger til køb af admini-

strationsydelser hos E.ON Danmark er nok artsbestemt, men er hverken an-

talsbestemt eller stykprissat.  

195. Vedrørende disse ydelser var det i Energitilsynets tilkendegivelse af 

22. juni 2009 vurderingen, at de koncerninterne aftaler om allokering af 

(administrations)omkostninger tenderede til at blive selvopfyldende, når de 

ikke tog udgangspunkt i omkostningerne, men opstillede standardbeløb for 

afregning af ydelserne. Der var tale om standardbeløb i den forstand, at 

E.ON Produktion og E.ON Varme årligt hver betalte et sumbeløb til køb af 

administrative og kunderelaterede ydelser, der hverken var antalsbestemt el-

ler stykprissat.  

196. Vurderingen var i tilkendegivelsen af 22. juni 2009 på baggrund af 

de gamle samarbejdsaftaler. I de nye samarbejdsaftaler er ydelserne mere 



 39/67 

 

 

artsbestemte, men der er fortsat ikke aftalt stykpriser for ydelserne og antal 

timer pr. medarbejderkategori for de administrative medarbejderkategorier 

hos E.ON Danmark, som E.ON Produktion og E.ON Varme trækker på. Da 

der er aftalt sumbeløb kan det ikke af aftalerne udledes, hvilke underliggen-

de omkostninger det drejer sig om, og intet kan eftervises.  

197. Anden og tredje konklusion er, at: 

 

” … Administrationsaftalerne er på det foreliggende grundlag ikke egnet til 

efterprøvelse, da grundlaget for prisfastsættelsen i aftalerne ikke er indføjet 

i kontrakterne, og fordi der ikke foretages registreringer, som gør det muligt 

at foretage opfølgning på omfanget af de faktisk leverede ydelser …”.  

 

” … De anvendte priser (for administrationsydelser) er ikke fastlagt på 

baggrund af en analyse af markedspriser. Det kan ikke på det foreliggende 

grundlag konkluderes, hvorvidt de aftalte priser er markedsbestemte …”.  

 

 

198. I anden og tredje konklusion ligger der efter sekretariatets vurdering 

ikke noget, der rækker ud over det krav, som må være rimeligt at stille til af-

taler om køb af ydelser, fordi enhver køber med almindelig køberadfærd 

som minimum ønsker at sikre sig den fornødne gennemsigtighed i de aftalte 

priser.  

199. Sekretariatets vurdering peger her tilbage på 1. konklusion, hvor det 

forhold, at der mellem E.ON Danmark og E.ON Produktion/E.ON Varme er 

sammenfaldende interesser, og at der ikke sker nogen egenkontrol hos E.ON 

Produktion og E.ON Varme af de købte ydelser hos E.ON Danmark, eller 

dokumentation og vurdering af nødvendigheden af såvel ydelserne som om-

kostningerne for de købte ydelser.  

200. Som følge af de sammenfaldende interesser og den manglende mu-

lighed for egenkontrol hos E.ON Produktion og E.ON Varme fik sekretaria-

tet en begrundet mistanke om, at de indregnede omkostninger i fjernvarme-

priserne til administration og kunderelaterede ydelser fra E.ON Danmark 

ikke var udtryk for nødvendige omkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1. Dette forhold var årsag til, at sagen om disse ydelser blev rejst. 

201. Det er sekretariatets vurdering, at E.ON Produktion og E.ON Varme 

ikke har været i stand til at dokumentere, at omkostningerne alene afspejler 

nødvendige omkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk.1. 

202. Det er derfor sekretariatets vurdering, at de aftalte sumbeløb ikke er i 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 
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5.3 Fjerde konklusion i undersøgelsen 

 

203. Fjerde konklusion vedrører den koncerninterne finansieringsrente. 

Konklusionen er, at:  

 

” … Rentesatserne på 6,5 pct. p.a. i de koncerninterne låneaftaler i år 2009 

er i overkanten af, hvad Energitilsynet har tilladt i andre afgørelser vedrø-

rende naturlige monopoler …”.  

 

 

204. Sekretariatet finder, at følgende kan bemærkes om renten. 

 

5.3.1 Renten i de gamle samarbejdsaftaler 

 

205. Figur 1 viser den historiske udvikling i den lange obligationsrente 

(10 årig statsobligation) sammenlignet med den aftalte rentesats på 6,5 pct. i 

de gamle samarbejdsaftaler.  

 

Figur 1. Udviklingen i den 10 årige statsobligationsrente 1997-2009 sam-

menlignet med en fast rente på 6,5 pct. p.a. 
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Kilde: Realkreditrådet 

 

 

206. E.ON erhvervede NESAs fjernvarmeanlæg i oktober 2005. Det ses 

af figur 1, at den aftalte rentesats på 6,5 pct. i hele perioden fra 2006 i nogen 

grad har ligget over den lange obligationsrente. Den samlede forskel mellem 

E.ON overtager  an-

læggene fra NESA i 

okt. 2005 
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de to renter fra år 2005 til og med år 2009 har været på i gennemsnit 1,05 

procentpoint ifølge sekretariatets beregning.  

207. De 6,5 pct. var E.ONs valg af renteniveau på de koncerninterne lå-

neaftaler på tidspunktet for erhvervelsen af NESAs anlæg. E.ON har tidlige-

re forklaret, at man i overvejelserne om renteniveauet så på de forrentnings-

satser, som Energitilsynet havde godkendt i sager om forrentning af ind-

skudskapital.  

208. I Energitilsynets afgørelse af 21. januar 2002 godkendte tilsynet en 

forrentning af indskudskapitalen hos Silkeborg Kraftvarmeværk I/S på 7,0 

pct. for år 2001 og 2002. I afgørelse af 30. august 2004 godkendte Energitil-

synet en forrentning af indskudskapitalen i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S 

på 6,2 pct. for år 2004. For år 2005 fik Silkeborg Kraftvarmeværk A/S 

Energitilsynets godkendelse til at anvende en forrentningssats på 6,28 pct. 

for året.   

209. Renteoplysningerne bag figur 1 viser endvidere, at gennemsnittet af 

den lange obligationsrente fra uge 1 1998 til og med uge 52 2005 lå 0,35 

procentpoint højere end de 6,5 pct.   

210. E.ONs valg af rentesatsen på de 6,5 pct. afviger derfor ikke i noget 

særligt omfang fra linjen i den kortere historiske udvikling i den lange obli-

gationsrente op til overtagelsen af NESAs anlæg i oktober 2005.  

211. Ved afgørelse af 30. november 2009 i sagen om forrentningen af 

indskudskapitalen i Energigruppen Jylland A/S godkendte Energitilsynet en 

forrentningssats for år 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 på hen-

holdsvis 5,79 pct., 4,96 pct., 4,09 pct., 3,49 pct., 3,72 pct., 4,35 pct. og 5,46 

pct. efter en rentemodel samt et konkret skøn. 

212. Renteudviklingen kan medføre, at en valgt fast rente i koncernfor-

holdet med tiden ikke længere er udtryk for nødvendige omkostninger i 

varmeforsyningslovens forstand. Indregning af sådanne finansieringsom-

kostninger i varmepriserne kan derfor med tiden være i strid med loven. 

Derfor bør de aftalte vilkår tillade en ændring i renten, når markedsforhol-

dene tilsiger det.  

213. Fra og med år 2010 er E.ONs koncerninterne finansieringsrente ble-

vet ændret til en variabel rente i de nye samarbejdsaftaler, jf. nedenfor.   

214. Vedrørende den faste rente i de gamle samarbejdsaftaler (altså de 

samarbejdsaftaler mellem E.ON Danmark og E.ON Produktion/E.ON Var-

me, som var gældende før 2010) lægger sekretariatet sammenfattende vægt 

på, at den lange rente beskriver en stedfunden renteudvikling i samfundet, 

mens forrentningssatsen i Energigruppen Jylland A/S sagen kommer fra en 
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rentemodel udarbejdet til brug for fastsættelsen af forrentningssatsen i sager 

om forrentning af indskudskapital.  

215. Derfor vurderer sekretariatet ud fra en sammenligning af den valgte 

rente på 6,5 pct. p.a. med den historiske udvikling i obligationsrenten og den 

beregnede rente i rentemodellen, at de 6,5 pct. fra og med år 2005 og op til 

og med år 2009 i denne sag, der vedrører den koncerninterne rente i E.ONs 

fjernvarmevirksomhed, ikke vil kunne bedømmes som urimelig høj. På det 

grundlag vurderer sekretariatet, at de beregnede finansieringsomkostninger 

er nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand, jf. varme-

forsyningslovens § 20, stk. 1, der tillader, at nødvendige finansieringsudgif-

ter ved fremmedkapital kan indregnes i fjernvarmepriserne.  

216. Sekretariatet har ikke dermed bedømt, om den lange obligationsrente 

generelt vil være egnet som grundlag for en vurdering efter varmeforsy-

ningsloven af rentesatser i konkrete sager om koncerninterne låneforhold 

m.v., fordi denne rente som andre renter bevæger sig med udviklingen i 

markedsforholdene. 

 

5.3.2 Renten i de nye samarbejdsaftaler        

 

217. I de nye samarbejdsaftaler er rentevilkårene for anlægslån fra E.ON 

Danmark til E.ON Produktion og E.ON Varme blevet ændret. Nu er renten 

variabel på den måde, at rentesatsen fastsættes en gang årligt som CIBOR 

12 mdr. tillagt 2,5 pct. point p.a. CIBOR indregnes med gennemsnitsværdi-

en for CIBOR 12 mdr. som offentliggjort af Danmarks Nationalbank for de-

cember måned året før det år hvor rentesatsen anvendes. 

218. CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en referencerente 

for afgivelse af likviditet på interbankmarkedet på usikret basis med løbeti-

der fra 1 uge op til 1 år.  

219. Sekretariatet vurderer, at det nye grundrentevilkår i udgangspunktet 

ikke forekommer at være urimelige, fordi grundrenten er dokumenterbar. 

Grundrenteniveauet - CIBOR - forekommer heller ikke at være et urimeligt 

udgangspunkt efter varmeforsyningsloven, da der er tale om en interbank-

rente.   

220. I figur 2 er grundrenten med tillægget på 2,5 pct. point p.a. på sam-

me måde som i revisionsrapporten sammenholdt med udviklingen i den lan-

ge obligationsrente i år 2011. Den viste grundrente med tillægget er den ren-

te, som E.ON Danmark i år 2011 forrenter anlægslånene til E.ON Produkti-

on og E.ON Varme med. 
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Figur 2. Renten på den 10 årige statsobligation år 2011 sammenlignet med 

aftalt rentesats for 2011 i samarbejdsaftalerne mellem E.ON Danmark og 

E.ON Produktion/E.ON Varme 
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221. For år 2011 er den anvendte rentesats CIBOR 12 mdr. dec. 2010 på 

1,7625 pct. Med tillæg af 2,5 pct. point er den anvendte rentesats for år 2011 

på 4,2625 pct. E.ONs koncernlånerente for år 2011 og den lange obligati-

onsrente ligger på niveau fra august/september 2011 og året ud. 

222. Tillægget på 2,5 pct. p.a. er ikke nærmere forklaret i de nye samar-

bejdsaftaler. Sekretariatet lægger på baggrund af oplysninger fra E.ON om 

E.ON selskabernes betingelser for ekstern låneoptagelse til grund, at tillæg-

get skal ses som en tilnærmelse til renteniveauet, når bankerne udlåner li-

kviditet i deres markeder, hvad enten der er tale om lån til selskaber eller til 

fysiske personer. Tillægget stipulerer derfor de rentebetingelser, som E.ON 

Produktion og E.ON Varme ville kunne låne til på markedsmæssige vilkår. 

223. Ses der på tillægget på de 2,5 pct. p.a. ud fra et risikoaspekt er ud-

gangspunktet, at kollektive varmeforsyningsanlæg er omfattet af varmefor-

syningslovens prisbestemmelser. Anlæggene er derfor efter loven sikret 

omkostningsdækning for deres leverancer af fjernvarme, ligesom kommu-

nerne kan udmelde tilslutnings- og forblivelsespligt. Det indebærer, at fjern-

varmeforbrugerne kan tilpligtes til at betale til det kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, selv om fjernvarmeforbrugerne ikke modtager fjernvarme.  

224. Hertil kommer, at fjernvarmeudbygningen i Danmark er sket i geo-

grafisk afgrænsede områder uden sammenhængende fjernvarmenet, hvorfor 

fjernvarmeproduktion og -levering traditionelt sammenlignes med mono-

polvirksomhed med lovsikret ret til at få dækket de nødvendige omkostnin-

ger ved fjernvarmeproduktionen og -leveringen.   

Statsobligationsrenten 2011 

E.ONs aftalte rentesats for 2011 
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225. Af disse grunde kan der ikke siges at være en markedsrisiko forbun-

det med fjernvarmeproduktion og -levering omfattet af varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser, der kan sidestilles med kommercielle uregulerede 

selskabers. Endvidere sørger varmeforsyningsloven og bekendtgørelser ud-

stedt i medfør af loven på en række områder yderligere for at afgrænse de 

risici, der naturligt er forbundet med at drive virksomhed på markedsvilkår.     

226. Den risiko, der eksisterer, må gå på risikoen for, at der politisk sker 

en ændring af de strukturelle vilkår i dansk fjernvarmeforsyning, eller det 

mere jordnære, at nogle fjernvarmeforbrugere i sidste ende er ude af stand 

til at finde dækning for det beløb, som de eventuelt skylder det kollektive 

varmeforsyningsanlæg for den modtagne fjernvarme, og som det kollektive 

varmeforsyningsanlæg har et retskrav i varmeforsyningsloven på at få.  

227.   På lånemarkedet er der mange muligheder for at strikke et lån 

sammen, så det passer til den enkelte låntageres individuelle behov. Prisen 

for lånet er ofte også et forhandlingsemne. På realkreditmarkedet varierer 

prisen på lånene i lånesituationen afhængigt af markedsvilkårene, og hvilket 

produkt der er tale om. Ud over selve renten kommer der ofte et kurstab, der 

skal finansieres. 

228. De anlægslån, som E.ON Produktion og E.ON Varme optager efter 

de nye samarbejdsaftaler hos E.ON Danmark til koncernrenten, dækker de 

konstaterede anlægssummer efter varmeforsyningslovens afskrivningsreg-

ler. Tidligere er anlægssummerne og afviklingen af koncernlånene blevet 

undersøgt i Energitilsynets sekretariats afgørelse af 25. august 2010 om af-

skrivningsgrundlaget efter varmeforsyningsloven. E.ON Produktion og 

E.ON Varme foretager ikke henlæggelser i varmepriserne, hvorfor nye an-

læg idriftsat af E.ON efter overtagelsen fra NESA i oktober 2005 er 100 pct. 

lånefinansierede.  

229. Lånene bliver afviklet som serielån i henhold til amortisationsplaner, 

hvorved det sikres, at afdragene er lige store og af den grund svarer til de 

fastsatte prismæssige lineære afskrivninger af de nye anlæg, som E.ON 

idriftsætter. 

230. Låneforretningerne mellem E.ON Danmark og E.ON Produkti-

on/E.ON Varme er reelle låneforretninger. Det viser Energitilsynets tidlige-

re undersøgelser af lånearrangementerne. 

231. Af den grund må de renteudgifter til E.ON Danmark, som E.ON 

Produktion og E.ON Varme indregner i fjernvarmepriserne, sidestilles med 

finansieringsudgifter ved fremmedkapital i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1. Der vil i den henseende ikke efter § 20, stk. 1, være forskel på renten i en 

ekstern låneaftale og renten i en koncernintern låneaftale. Spørgsmålet er 

snarere, om renten er urimelig høj, og en del af finansieringsomkostningerne 

derfor ikke er nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand.  
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232. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt tillægget på 2,5 pct. i den-

ne sag, der vedrører den koncerninterne rente i E.ONs fjernvarmevirksom-

hed, medfører en urimelig høj rente, vurderer sekretariatet med forbehold 

for renteudviklingen i interbankmarkedet, at den valgte CIBOR-rente inkl. 

tillægget på nuværende tidspunkt ikke i det væsentlige ligger uden for det 

generelle niveau i samfundet for lange investeringer, når der bliver målt på 

obligationsrenten.  

233. Ydermere - og det væsentligste for sagen - ligger den valgte rente 

inkl. tillægget på 2,5 procentpoint på niveau med den rente plus tillæg, som 

E.ON har fået tilbud på i det finansielle marked i forbindelse med eventuel 

ekstern lånefinansiering af E.ONs anlæg. Som anført ovenfor er tillægget på 

de 2,5 pct. point derfor ikke et koncerninternt risikotillæg, men et tillæg, der 

afspejler den koncerninterne rente i den markedsrente, som E.ON er i stand 

til at opnå på markedsmæssige vilkår. Da varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, tillader de omfattede værker at indregne nødvendige finansieringsom-

kostninger ved fremmedkapital i varmepriserne, vil det efter sekretariatets 

vurdering ikke være i strid med bestemmelsen, at den koncerninterne rente 

hos E.ON afspejler markedsrenten. 

234. Sekretariatet har som anført ovenfor ikke bedømt, om den lange ob-

ligationsrente generelt vil være egnet som grundlag for en vurdering efter 

varmeforsyningsloven af rentesatser i konkrete sager om koncerninterne lå-

neforhold m.v., fordi denne rente som andre renter bevæger sig med udvik-

lingen i markedsforholdene. 

235. Dog bør det efter sekretariatets vurdering sikres, at E.ON Produkti-

ons og E.ON Varmes lånevilkår hos E.ON Danmark kan ændres, hvis mar-

kedsvilkårene tilsiger det, således at den rente, som E.ON Produktion og 

E.ON Varme betaler til E.ON Danmark, løbende matcher markedsrenterne.  

236. I den forbindelse handler 8 sider af samarbejdsaftalernes 38 sider om 

misligholdelse, erstatning, force majeure, tabebegrænsningspligt, begræns-

ning af fuldmagt, tilpasning af vilkår i aftalen, tvistløsning og opsigelse. 

Hvad angår ikrafttræden og opsigelse er bestemt, at aftalerne træder i kraft 

fra 1. januar 2010, og ophører ordinært 31. december 2014. Dog kan aftalen 

med et varsel på 20 kalenderdage til den sidste arbejdsdag i måneden ophæ-

ves i tilfælde af modpartens væsentlige og dokumenterbart begrundede mis-

ligholdelse. 

237. Da E.ON Danmark varetager alle opgaver for E.ON Produktion og 

E.ON Varme, er realiteten efter sekretariatets vurdering, at E.ON Produkti-

on og E.ON Varme er bundet til aftalernes vilkår og priser i hele aftaleperi-

oden, herunder de aftalte lånevilkår. Notatets afsluttende bemærkninger dre-

jer sig om disse forhold. 
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5.4 De prismæssige konsekvenser af samarbejdsaftalernes faste veder-

lag til administrations- og kunderelaterede ydelser  

 

238. E.ON Produktion og E.ON Varme betaler et fast årligt beløb til 

E.ON Danmark for de administrations- og kunderelaterede ydelser, som 

E.ON Danmark leverer. 

239. Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan der i fjernvarmepriser-

ne indregnes nødvendige omkostninger til de arter og funktioner, der er op-

listet i bestemmelsen. Efter sekretariatets vurdering indebærer princippet om 

nødvendige omkostninger derfor, at det er de enkelte oplistede arter og 

funktioner, som de kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. kan indregne 

nødvendige omkostninger til, inden for den relevante periode. 

240. Er det kollektive varmeforsyningsanlæg som virksomhed omkost-

ningseffektiv på visse områder, indebærer det efter sekretariatets vurdering 

således ikke, at virksomheden i perioden kan være mindre omkostningsef-

fektiv på andre omkostningsområder, eksempelvis at bruge penge på admi-

nistrative og kunderelaterede ydelser, der ikke er nødvendige. 

241. Derfor indebærer varmeforsyningslovens princip om nødvendige 

omkostninger efter sekretariatets vurdering en forpligtelse for E.ON Produk-

tion og E.ON Varme til at efterprøve, om betalingen for de modtagne ydel-

ser fra E.ON Danmark er nødvendige. 

242. Da E.ON Produktion og E.ON Varme ikke selv efterprøver, og frem-

lægger dokumentation for, at betalingen for de administrative og kunderela-

terede ydelser er nødvendige i forhold til de ydelser, som E.ON Danmark 

leverer, bliver det Energitilsynet, der efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, foretager denne bedømmelse som led i tilsynet med E.ONs fjernvarme-

priser.  

243. Energitilsynets indgrebsbeføjelse findes i varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4. I henhold til bestemmelsen kan Energitilsynet give pålæg om æn-

dring af blandt andet priser, hvis Energitilsynet finder, at priserne er urime-

lige eller i strid med lovens prisbestemmelser, og Energitilsynet ikke efter 

en forhandling kan få forholdet bragt til ophør.  

244. Energitilsynet påser og efterprøver efter § 21, stk. 4, at de anmeldte 

priser og grundlaget for priserne ligger inden for rammerne af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser, herunder at der kun indregnes nødvendige 

omkostninger i priserne efter § 20, stk. 1. Spørgsmålet om, hvorvidt der kun 

indregnes nødvendige omkostninger i priserne, indebærer yderligere krav 

om dokumentation for de anmeldte priser. 

245. Disse yderligere krav kommer i den foreliggende sag fra den om-

stændighed, at sekretariatet konstaterer, at de beløb, som E.ON Produktion 
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og E.ON Varme efter samarbejdsaftalerne betaler til E.ON Danmark i ad-

ministration og kunderelaterede ydelser, ikke er dokumenterbare, fordi der 

mangler opfølgning på de leverede ydelser. Når der ikke følges op på for-

bruget af ydelser, kan der endvidere ikke hos E.ON produktion og E.ON 

Varme ske en sammenholdelse af betalingen for ydelserne og den faktiske 

mængde af modtagne ydelser, hvorfor de to selskaber ikke kan kontrollere, 

at de overholder princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1. 

246. Derfor er det som anført et led i Energitilsynets tilsynsforpligtelse, 

og tilsynets indgrebsbeføjelse efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at 

undersøge, om indregningen af beløb til de administrative og kunderelatere-

de ydelser i fjernvarmepriserne er sket i strid med varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, herunder på grund af den manglende dokumentation for beløbene. 

247. I den forbindelse fremgår det heller ikke af samarbejdsaftalerne, 

hvordan E.ON Produktion og E.ON Varme på anden måde gennemfører en 

efterprøvelse af, om der kun betales for de ydelser, der modtages. Det erin-

dres her, at E.ON Produktion og E.ON Varme ingen medarbejdere har. 

248. Prismæssigt er konsekvensen af, at vederlaget for ydelserne ikke kan 

sammenholdes med de modtagne ydelser, at E.ON Produktion og E.ON 

Varme hverken i de anmeldelsespligtige budgetter for priserne eller efter-

følgende i de anmeldelsespligtige eftervisninger af priserne kan påvise, at 

omkostningerne er nødvendige i henhold til varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1.  

249. Da E.ON Produktion og E.ON Varme ikke kan påvise, at der er tale 

om nødvendige omkostninger, må udgangspunktet efter varmeforsyningslo-

ven være, at det vil være i strid med lovens § 20, stk. 1, hvis vederlaget ind-

regnes i fjernvarmepriserne.  

250. Sekretariatet skal analogt henvise til Energiklagenævnets afgørelse 

af 26. oktober 2004, j.nr. 11-161, om HEF’s tariffer over for Aars Elforsy-

ning, hvor klagenævnet indledningsvis bemærkede, at netselskaberne ifølge 

elforsyningslovens § 73 skulle prisfastsætte efter rimelige, objektive og ik-

kediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kø-

berkategorier gav anledning til. Vedrørende spørgsmålet om HEFs doku-

mentation for prisfastsættelsen bemærkede klagenævnet, at HEF Net ikke 

var fremkommet med overbevisende dokumentation for stigningen i netpri-

sen, det vil sige hvad der havde påvirket denne i opad - såvel som nedadgå-

ende retning som følge af de ændringer, der havde fundet sted i forholdet 

mellem HEF Net og kunden. Energiklagenævnet var derfor enigt med Ener-

gitilsynet i, at HEF Nets prisfastsættelse over for kunden skete på et grund-

lag, som ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenterede baggrunden for netpri-

sens stigning, og prisstigningen derfor var i strid med elforsyningslovens § 

6, stk. 3, og følgelig måtte rulles tilbage.  
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251. Når en omkostning er indregnet i fjernvarmepriserne i strid med 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er Energitilsynet forpligtet til at gribe 

ind, jf. lovens § 21, stk. 4. I den foreliggende sag er der 2 slags omkostnin-

ger: de aftalte beløb i samarbejdsaftalerne og de højere prisefterviste om-

kostninger, som også indeholder andre omkostninger. 

252. For så vidt angår samarbejdsaftalernes beløb kan det imidlertid synes 

uproportionalt og urimelig hårdt overfor E.ON Varme og E.ON Produktion, 

hvis Energitilsynet træffer afgørelse om, at en ikke tilstrækkeligt dokumen-

teret omkostning slet ikke kunne indregnes i priserne, før a) at E.ON Dan-

marks forretningsgange og regnskabsføring er tilrettelagt, så Energitilsynet 

har et bedømmelsesgrundlag, b) herunder at administrationsaftalerne er eg-

net til efterprøvelse og c) at det dokumenteres at de anvendte timepriser er 

markedsmæssige. Det vil sige indtil, at E.ON Varme og E.ON Produktion 

for en periode har fremlagt den fornødne dokumentation for, at omkostnin-

gerne til administrative og kunderelaterede ydelser er nødvendige. Baggrun-

den herfor er, at E.ON Produktion og E.ON Varme har fået udført opgaver i 

medfør af samarbejdsaftalerne, hvilket bør afspejles i priserne. 

253. Et alternativ hertil kunne være at lægge de af E.ON hidtil oplyste be-

løb til grund og således tillade fuld indregning af disse beløb. Dette vil imid-

lertid efter sekretariatets opfattelse være i modstrid med varmeforsyningslo-

vens princip om nødvendige omkostninger i § 20, stk. 1.  

254. Energitilsynet står imidlertid overfor at skulle meddele en konkret 

tilkendegivelse om, hvor stor en andel af de aftalte - men efter sekretariatets 

vurdering ikke tilstrækkeligt dokumenterede - omkostninger til administra-

tive og kunderelaterede ydelser, som E.ON Produktion og E.ON Varme kan 

indregne i varmepriserne. For at Energitilsynet skal kunne meddele en sådan 

konkret tilkendegivelse, er Energitilsynet nødt til at udøve et konkret skøn 

over, hvor stor en andel af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, 

som Energitilsynet vurderer rimeligt at indregne i varmepriserne.  

255. I denne skønsmæssige rimelighedsvurdering foretages en afvejning 

af hensynet til E.ON og hensynet til varmeforbrugerne, der er  beskyttet af 

varmeforsyningslovens princip om nødvendige omkostninger.  

256. Det vurderes således hverken rimeligt at træffe afgørelse om ingen 

indregning af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, eller at træffe 

afgørelse om fuld indregning af de utilstrækkeligt dokumenterede omkost-

ninger. En mellemløsning kunne være at tillade indregning af halvdelen af 

de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger. De økonomiske konse-

kvenser at disse tre alternativer - ingen, fuld og halv indregning - er vist i 

tabel 3. 
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Tabel 3. Konsekvens af alternative indregninger af utilstrækkeligt dokumen-

terede omkostninger i 2010 

  
 Nedsættelse af omkost-

ninger til administrati-

on og kunderelaterede 

ydelser 

t.kr. 

Svarer til en ned-

sættelse af beløbe-

ne pr. forsynings-

område med 

t.kr. 

Pct. nedsættel-

se af prisen 
2)

 

 E.ON  

Varme 
1)

 

E.ON 

Produkti-

on 

E.ON 

Varme 

E.ON 

Produk-

tion 

E.ON Varme og  

E.ON Produkti-

on total 

Ingen indregning    7.258 20.633 660 322 6,5 

50 pct. indregning   3.629 10.317 330 161 3,2 

Fuld indregning         0          0     0    0   0     

1) E.ON Produktion leverer varme til E.ON Varme. E.ON Produktions adm. omkostnin-

ger i E.ON Varmes forsyningsområder indgår under E.ON Produktion. 

2) Beregnet på grundlag af selskabernes omkostninger år 2010. 

 

 

257. Det ses af tabel 3, at træffes afgørelse om ingen indregning af de 

utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, vil E.ON Produktion og E.ON 

Varme samlet set skulle nedsætte prisen med 6,5 pct. beregnet for år 2010. 

Det svarer til, at E.ON Produktion og E.ON Varme samlet set skulle nedsæt-

te omkostningerne med de fulde beløb i samarbejdsaftalerne med E.ON 

Danmark, det vil sige 27.891.000 kr. 

258. Træffes afgørelse fuld indregning af de utilstrækkeligt dokumentere-

de omkostninger, vil omkostningerne ikke skulle nedsættes, og priserne vil 

ikke blive nedsat.  

259. Træffes afgørelse om indregning af halvdelen af de utilstrækkeligt 

dokumenterede omkostninger, vil E.ON Produktion og E.ON Varme samlet 

set skulle nedsætte prisen med 3,2 pct. beregnet for år 2010. Det svarer til, 

at E.ON Produktion og E.ON Varme samlet set skulle nedsætte omkostnin-

gerne med ca. 13.900.000 kr. for år 2010. 

260. Sekretariatet har som supplerende grundlag og til støtte for udøvel-

sen af sit skøn over, hvor stor en andel af de af de aftalte - men efter sekreta-

riatets vurdering ikke tilstrækkeligt dokumenterede - administrative og kun-

derelaterede omkostninger, som E.ON Produktion og E.ON Varme skal til-

lades at indregne i varmepriserne udarbejdet en omkostningssammenligning. 

Omkostningssammenligningen er gennemført for at kunne indgå som ét 

element blandt flere elementer i vurderingen af, hvor stor en andel af de af-

talte omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser, som E.ON 

Produktion og E.ON Varme kan indregne i varmepriserne.  

261. Sekretariatet har sammenlignet E.ON Produktions og E.ON Varmes 

omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser købt hos E.ON 

Danmark (moderselskabet) med barmarksværkernes omkostninger til tilsva-
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rende ydelser, anmeldt til Energitilsynet i 2010 priseftervisningerne eller se-

neste under omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser. 

Barmarksværkerne er valgt, fordi E.ONs net og produktionsanlæg er nogen-

lunde strukturelt sammenlignelige med barmarksværkerne. Herunder er ek-

sempelvis E.ONs værk i Ørslev-Terslev direkte bygget som et barmarks-

værk i andelselskabsform inden E.ONs overtagelse af værket. Også NESA 

etablerede værker på lignende måde, eksempelvis Slagslunde og Skævinge, 

som er værker E.ON senere overtog. Valget af barmarksværkerne som 

sammenligningsgrundlag indebærer, at E.ONs forsyningsområde Frederiks-

sund ikke indgår i sammenligningen. 

262. Den gennemførte omkostningssammenligning er som anført udført 

som supplement til sagen og skal tolkes med forbehold for, at der ikke er ta-

le om en fuldt ud dækkende og repræsentativ benchmark af omkostninger, 

hvor der f.eks. korrigeres for alle relevante forskelle mellem værkerne og 

forsyningsområder. En sådan omkostningssammenligning ville være uden 

for rammerne af denne tilkendegivelse, og vurderes ikke nødvendig for at 

indgå i grundlaget for at kunne udøve et rimeligt skøn over, hvor stor en an-

del af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, som Energitilsynet 

vil tillade at blive indregnet i priserne. 

263. Omkostningssammenligningen er vist i appendiks til tilkendegivel-

sen. Sammenligningen omfatter anmeldte omkostninger under ”Administra-

tion” inkl. oplysning om lønomkostninger i administrationen, i henhold til 

Energitilsynets standardskemaer for anmeldelse af priseftervisninger.  

264. Omkostningssammenligningen indeholder 2 sæt sammenligninger. I 

den første sammenligning sammenlignes E.ON Produktions og E.ON Var-

mes omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser i samar-

bejdsaftalerne med E.ON Danmark for år 2010, med de tilsvarende anmeld-

te omkostninger hos barmarksværkerne for samme år.  

265. I den anden sammenligning sammenlignes E.ON Produktions og 

E.ON Varmes anmeldte omkostninger til administration og kunderelaterede 

ydelser for år 2010 med de tilsvarende anmeldte omkostninger hos bar-

marksværkerne for samme år.  

266. Sammenfattende viser begge sammenligninger, at E.ON Varme og 

E.ON Produktion ligger højt hvad angår omkostninger til administration og 

kunderelaterede ydelser.  

267. Når E.ON Varmes og E.ON Produktions omkostninger til admini-

stration og kunderelaterede ydelser lægges sammen i de forsyningsområder, 

hvor E.ON Produktion leverer fjernvarmen til E.ON Varme, afspejler de et 

”helt værk”.  
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268. I den første sammenligning, det sil sige den sammenligning, hvor be-

løbene i samarbejdsaftalerne mellem E.ON Danmark og E.ON Produkti-

on/E.ON Varme bliver anvendt,  har disse sammenlagte E.ON værker i gen-

nemsnit dobbelt så høje omkostninger til administration og kunderelaterede 

ydelser pr. forsyningsområde som barmarksværkerne.  

269. I den anden sammenligning, det vil sige sammenligningen med an-

meldte omkostninger fra E.ON Produktion og E.ON Varme, ligger de sam-

menlagte E.ON værker i gennemsnit mere end dobbelt så højt pr. forsy-

ningsområde som barmarksværkerne hvad angår omkostninger til admini-

stration og kunderelaterede ydelser. 

270. Selv om det tages i betragtning, at E.ON Produktion og E.ON Varme 

er to selskaber, mens barmarksværkerne hver især er ét selskab, har E.ON 

den stordriftsfordel, at E.ON Danmark (moderselskabet) varetager de admi-

nistrative og kunderelaterede opgaver for E.ON Produktion og E.ON Var-

me. Hertil kommer, at E.ON Produktion i de forsyningsområder, hvor det 

giver mening at lægge E.ON Produktion og E.ON Varme sammen, alene har 

til opgave at foretage den fysiske produktion af fjernvarmen til E.ON Var-

me.  

271. Da det på den måde er samme personkreds m.v. i E.ON Danmark, 

der driver begge E.ON selskaberne, og E.ON Produktion i de pågældende 

forsyningsområder kun er defineret ved det fysiske produktionsanlæg, har 

det efter sekretariatets vurdering formodningen imod sig, at det alene på 

grund af den formelt juridiske adskillelse mellem E.ON Produktion og 

E.ON Varme skulle være nødvendigt at have dobbelt så høje omkostninger i 

gennemsnit pr. forsyningsområde som barmarksværkerne til administration 

og kunderelaterede ydelser. 

272. Ses der alene på E.ON Produktions omkostninger til administration 

og kunderelaterede ydelser, er E.ON Produktion ét selskab, der driver 64 fy-

siske produktionsanlæg. Barmarksværkerne er hver især ét selskab, der dri-

ver både net og produktionsanlæg.  

273. Af den grund har det ligeledes formodningen imod sig, at driften af 

64 fysiske produktionsanlæg i ét selskab, som er E.ON Produktion, indebæ-

rer samme grad af afholdelse af omkostninger til administration og kundere-

laterede ydelser som i 64 barmarksværker.  

274. Endvidere har E.ON Produktion og E.ON Varme som anført udlici-

teret administrationen samlet til én administrator, som er E.ON Danmark. 

Det har igen formodningen imod sig, at der ikke vil kunne høstes stordrifts-

fordele af en sådan samlet udlicitering af administrative opgaver, og hvor 

fordelen ved stordriften ville kunne billiggøre den producerede fjernvarme.    
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275. På baggrund af det ovenstående om afvejning mellem henholdsvis 

fuld, delvis eller ingen indregning af omkostninger til administration og 

kunderelaterede ydelser, vurderes det samlet set som en afbalanceret skøns-

afvejning, at tillade indregning af omkostningerne svarende til en indreg-

ning af 50 pct. af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger. 

276. Der er i dette skøn på den ene side lagt vægt på,  

1) at der er tale om utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, der derfor 

som udgangspunkt ikke er indregningsberettigede i varmeprisen,  

 

2) hensynet til at fjernvarmeforbrugerne ikke betaler en for høj pris, men 

derimod en varmepris svarende til nødvendige omkostninger (som jo i 

dette tilfælde ikke er observerbare), 

 

3) at E.ON Produktion og E.ON Varme selv har ansvaret for, at samar-

bejdsaftalerne medfører priser, der er i strid med varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser grundet koncernens regnskabsopbygning, manglende 

gennemskuelighed vedrørende rapportering, samt en manglende stilling-

tagen til nødvendigheden af de enkelte omkostninger i henhold til varme-

forsyningslovens prisbestemmelser. 

 

277. På den anden side er der i dette skøn også lagt vægt på,  

1) at E.ON uomtvisteligt har haft omkostninger til administration og derfor i 

et vist omfang også bør tillades indregning af et beløb væsentligt større 

end 0 kr., 

 

2) at det (derfor) ville være uproportionalt at træffe afgørelse om ingen ind-

regning af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger. 

 

278. Indregning af omkostninger svarende til en indregning af 50 pct. af 

de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger medfører, at E.ON Produk-

tion og E.ON Varme samlet set skulle nedsætte prisen med 3,2 pct., svaren-

de til et samlet beløb på 13.900.000 kr. for år 2010. Det svarer til, at E.ON 

Varme skulle nedsætte omkostningerne med ca. 3.600.000 kr. for år 2010, 

og E.ON Produktion skulle nedsætte omkostningerne med ca. 10.300.000 

kr. for år 2010. 

279. Med hensyn til spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt der kun kan 

indregnes 50 pct. af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger, er der 

lagt vægt på: 

1) at enhver fjernvarmevirksomhed, der er omfattet af varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser, er forpligtet til og har ansvar for at kunne tilveje-

bringe tilstrækkelig dokumentation for, at de omkostninger, som de øn-

sker at indregne i varmepriserne, er nødvendige,  
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2) at det er et fundamentalt krav i varmeforsyningsloven, at fjernvarmefor-

brugerne ikke betaler mere end de nødvendige omkostninger, 

 

3) at E.ON fra overtagelsen af de regulerede værker har haft mulighed for at 

tilrettelægge sin virksomhed således, at den tilstrækkelige dokumentation 

kunne være til stede, og 

 

4) at E.ON senest ved Energitilsynets tilkendegivelse af 22. juni 2009 har 

været klar over, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation til, at de 

ønskede oplysninger kunne indregnes i fjernvarmeprisen.  

 

280. På baggrund af det ovenstående vurderes det samlet set som en afba-

lanceret skønsafvejning, at tillade indregning af omkostningerne svarende til 

en indregning af 50 pct. af de utilstrækkeligt dokumenterede omkostninger 

fra og med 1. januar 2009. 

 

5.5 Afsluttende bemærkninger om de nye samarbejdsaftaler 

 

281. E.ON Produktion og E.ON Danmark er selskaber i juridisk forstand. 

Derfor kan de to selskaber retligt handle over for omverdenen uafhængigt af 

E.ON Danmark, selv om E.ON Danmark ejer selskaberne 100 pct.  

282. Imidlertid varetager E.ON Danmark alle drifts-, administrations- og 

ledelsesaktiviteter i de to selskaber, og det er ansatte i E.ON Danmark, der 

udfører arbejdet. Formelt er selskaberne selskabsretligt adskilt, men pris-

mæssigt er der ingen adskillelse.  

283. Den manglende prismæssige adskillelse viser sig ved, at E.ON 

Danmark fakturerer E.ON Produktion og E.ON Varme for varetagelsen af 

de to selskabers interesser. De fakturerede beløb indregnes i fjernvarmepri-

serne fra E.ON Produktion og E.ON Varme. Faktura- og modtagelseskon-

trol for ydelser fra E.ON Danmark eksisterer ikke i E.ON Produktion og 

E.ON Varme, ligesom der ingen er til at kontrollere, at ydelserne fra E.ON 

Danmark er markedsmæssige. Efter sekretariatets opfattelse giver det ikke 

mening at lægge kontrollen i E.ON Danmark, da der således vil være tale 

om egenkontrol i E.ON Danmark udført af selskabets ansatte.   

284. Da der intet forretningsmæssigt modsætningsforhold er mellem 

E.ON Danmark og E.ON Produktion/E.ON Varme, bliver det så at sige 

Energitilsynets opgave på vegne af E.ON Produktion og E.ON Varme at fø-

re tilsyn med, at samarbejdsaftalernes resulterende omkostninger ikke er i 

strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, den dag de bliver ind-

regnet i fjernvarmepriserne.  



54/67 

285. Omdrejningspunktet i kontrollen er samarbejdsaftalerne mellem 

E.ON Danmark og E.ON Produktion/E.ON Varme, selv om Energitilsynet 

skal tage stilling til omkostningerne efter varmeforsyningslovens prisbe-

stemmelser. Samarbejdsaftalerne er vigtige, fordi det er priserne og vilkåre-

ne i samarbejdsaftalerne, der giver E.ONs fjernvarmepriser. Energitilsynets 

opgave bliver for fremtiden at følge samarbejdsaftalerne og deres prismæs-

sige konsekvenser efter varmeforsyningsloven, og gribe ind, hvis samar-

bejdsaftalernes ydelser, priser og vilkår medfører urimelige prisvirkninger, 

efterhånden som markedsvilkårene for lignende ydelser ændrer sig. 

6 Tilkendegivelse 

286. Energitilsynet tilkendegiver:  

 at Energitilsynet finder, at afregningsgrundlaget for administrative og 

kunderelaterede ydelser i samarbejdsaftalerne mellem E.ON Danmark og 

E.ON Produktion/E.ON Varme ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, hvor-

for de faste vederlag, som E.ON Produktion og E.ON Varme betaler til 

E.ON Danmark heller ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Derfor finder 

Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at E.ON 

Produktions og E.ON Varmes omkostninger til administrative og kunde-

relaterede ydelser hos E.ON Danmark ikke er nødvendige omkostninger i 

varmeforsyningslovens forstand, og deres indregning i fjernvarmepriser-

ne derfor er i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

 

 Energitilsynet anerkender, at E.ON Produktion og E.ON Varme køber 

administrative og kunderelaterede ydelser hos E.ON Danmark. Men 

Energitilsynet finder, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at om-

kostningernes fulde beløb har været nødvendige omkostninger, jf. varme-

forsyningslovens § 20, stk. 1. 

 

 Efter udøvelsen af et konkret skøn finder Energitilsynet på den baggrund, 

at omkostningerne til disse ydelser hos E.ON Produktion og E.ON Var-

me fra samarbejdsaftalerne nedsættes med 50 pct., svarende til et beløb 

for år 2010 for E.ON Produktion på 10.300.000 kr., og for E.ON Varme 

et beløb pr. år på 3.600.000 kr. for år 2010. 

 

 På baggrund af en skønsmæssig afvejning er det fundet rimeligt, at fra-

draget gælder fra og med den 1. januar 2009, jf. varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4. 

 

 Energitilsynet lægger til grund, at Energitilsynet, som grundlag for pris-

eftervisninger fra og med år 2011 fra E.ON Produktion og E.ON Varme, 

modtager dokumentation for de afregnede ydelser tilligemed dokumenta-

tion for de foranstaltninger, som er indført til kontrol af køb af admini-

strative og kunderelaterede ydelser hos E.ON Danmark. Herefter vil 
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Energitilsynet tage konkret stilling til dokumentationens tilstrækkelighed 

og i hvilket omfang omkostningerne vil kunne indregnes fra det tids-

punkt/tidsrum dokumentationen dækker, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk.1, og § 21, stk. 4,  

 

 at Energitilsynet finder, at den aftalte rentemodel og resulterende rente i 

samarbejdsaftalerne inkl. tillægget på 2,5 pct. p.a. til finansiering af 

E.ON Produktions og E.ON Varmes anlægslån hos E.ON Danmark ikke 

på nuværende tidspunkt er urimelig, hvorfor de beregnede rentebeløb af 

restgælden er nødvendige omkostninger til finansiering af fremmedkapi-

tal, og deres indregning i fjernvarmepriserne derfor ikke er i strid med 

varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, 

stk. 4. Energitilsynet er ikke senere på baggrund af en klage eller på eget 

initiativ afskåret fra at foretage en fornyet bedømmelse af den aftalte ren-

te, 

 

 at Energitilsynet bemyndiger Sekretariatet for Energitilsynet til at optage 

drøftelser med E.ON Produktion og E.ON Varme, jf. varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4, med henblik på, at ovennævnte forhold effektueres på 

baggrund af forhandling, og til, hvis det ikke er muligt, at træffe afgørel-

se i overensstemmelse med ovenstående tilkendegivelse, jf. § 5, stk. 3, i 

Energitilsynets forretningsorden. 
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Appendiks 

 
En omkostningssammenligning 

 

287. I det følgende foretages der en sammenligning af anmeldte omkost-

ninger til administration og kunderelaterede ydelser i samtlige E.ON værker 

med de tilsvarende omkostninger i barmarksværkerne. Barmarksværkerne er 

de værker, som Energistyrelsen har defineret som barmarksværker. Grund-

laget for omkostningssammenligningen er værkernes seneste anmeldelser af 

priseftervisninger til Energitilsynets register, det vil sige typisk 2010 prisef-

tervisningerne.  

288. Omkostningssammenligningen vedrører som anført administrative 

og kunderelaterede ydelser, fordi den foreliggende tilkendegivelse primært 

vedrører disse omkostninger. Grunden til, at tilkendegivelsen primært ved-

rører disse omkostninger, er, at E.ON Produktion og E.ON Varme ikke har 

fremlagt tilstrækkeligt dokumentation for omkostningerne.  

289. Den gennemførte omkostningssammenligning skal tolkes med for-

behold for, at der ikke er tale om en fuldt ud dækkende og repræsentativ 

benchmarkanalyse af omkostningerne, hvor der f.eks. tages højde for alle 

forskelle mellem værker og forsyningsområder. En sådan omkostnings-

sammenligning er i praksis umulig at gennemføre og derfor vil enhver om-

kostningssammenligning altid skulle tolkes med forbehold for, at der ikke 

fuldt tages højde for de forskelle der er.  

290. I en omkostningsammenligning er det nødvendigt at udvælge en 

gruppe af værker, som der sammenlignes med. Der er som bekendt meget 

store forskelle blandt samtlige fjernvarmeværker i Danmark, hvorfor det ik-

ke vurderes retvisende at sammenligne E.ONs værker med samtlige fjern-

varmeværker i Danmark. Det vurderes, at ud af samtlige fjernvarmeværker 

er barmarksværkerne den gruppe af værker, der er mest sammenlignelige 

med E.ONs værker.  

291. Når det er valgt at sammenligne E.ON værkerne med barmarksvær-

kerne, så skyldes det, at E.ONs værker er nogenlunde strukturelt sammen-

lignelige med barmarksværkerne bl.a. med hensyn til kundegrundlag. 

E.ONs forsyningsområde Frederikssund indgår ikke i omkostningssammen-

ligningen, da Frederikssund bedst sammenlignes med byforsyninger, som 

har et langt større kundegrundlag.  

292. Når det er valgt at sammenligne omkostningerne til administrative 

og kunderelaterede ydelser opgjort pr. forsyningsområde skyldes bl.a. det, at 

en vis del af omkostningerne til administrative og kunderelaterede ydelser 

ikke i særlig stort omfang afhænger med antallet af forbrugere eller antallet 

af solgte MWh fjernvarme, men primært skyldes selve eksistensen af fjern-

varmeværket. Endvidere vurderes det, at ved at sammenligne E.ONs værker 



 57/67 

 

 

med barmarksværker, der har et nogenlunde sammenligneligt kundegrund-

lag, at der i et rimeligt omfang tages højde for, at der er en del af de admini-

strative og kunderelaterede omkostninger, som afhænger af antallet af kun-

der. Stordriftsfordele mv. gør imidlertid, at denne sammenhæng mellem 

samlet antal kunder og samlede administrative og kunderelaterede omkost-

ninger ikke kan antages at være proportional, men vil variere betydeligt. 

Den præcise sammenhæng mellem antal kunder og samlede administrative 

og kunderelaterede omkostninger får imidlertid ikke så stor betydning i ana-

lysen, når der som i denne analyse sammenlignes med værker med et nogen-

lunde sammenligneligt kundegrundlag. 

293. Det kan i øvrigt bemærkes, at E.ON Produktion typisk kun har én 

fjernvarmeforbruger pr. forsyningsområde, hvis fjernvarmeforbrugeren er 

defineret ved måleren. Bag denne ene måler pr. forsyningsområde hos E.ON 

Produktion er der beboere i lejligheder m.m., der aftager fjernvarmen. Men 

de har ikke noget kundeforhold til E.ON. Det følger af varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 6. Det bestemmes her, at hvor det er teknisk gennemførligt 

skal betaling efter målt forbrug ske i et direkte kundeforhold mellem forbru-

ger og det kollektive forsyningsanlæg, uanset om forbrugeren er lejer, an-

delshaver eller ejer.  

294. Ved teknisk gennemførligt forstås i henhold til lovbemærkningerne, 

at der til den enkelte boligenhed forefindes et selvstændigt stik samt en selv-

stændig varmemåler, der ejes af værket, og at det er muligt at afbryde den 

enkelte boligenheds varmeforsyning uden at berøre andre fjernvarmeforbru-

gere. I almindelig tale går kundeforholdet derfor på beboelsen/ejendommen 

som samlepunkt (én måler), og ikke antallet af beboere.  

295. Der præsenteres 2 omkostningssammenligninger. Årsagen er, at den 

foreliggende tilkendegivelse drejer sig om samarbejdsaftalernes beløb til 

administration og kunderelaterede ydelser (1. sammenligning), mens pris-

anmeldelserne fra E.ON Produktion og E.ON Varme indeholder beløb til 

administrative og kunderelaterede ydelser, der ligger ud over samarbejdsaf-

talernes beløb (2. sammenligning). Efter de to sammenligninger sker der en 

sammenfatning.   

296. I begge omkostningssammenligninger er grundlaget for omkost-

ningssammenligningen barmarksværkernes seneste anmeldelser af prisefter-

visninger til Energitilsynets register, det vil sige typisk 2010 priseftervisnin-

gerne.  

297. I den første omkostningssammenligning er beløbene hos E.ON Pro-

duktion og E.ON Varme de omkostninger til administrative og kunderelate-

rede ydelser, som de to selskaber har aftalt med E.ON Danmark i samar-

bejdsaftalerne.  
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298. I den anden omkostningssammenligning er beløbende hos E.ON 

Produktion og E.ON Varme de omkostninger til administration og kundere-

laterede ydelser, som E.ON Produktion og E.ON Varme har anmeldt i pris-

eftervisningerne for år 2010. Det betyder, at omkostningerne til administra-

tion og kunderelaterede ydelser hos E.ON Produktion og E.ON Varme tilli-

ge indeholder omkostninger, der i den foreliggende tilkendegivelse er be-

nævnt ”andre omkostninger”. Disse omkostninger vedrører de to selskabers 

køb af ydelser, som ikke er omfattet af samarbejdsaftalerne med E.ON 

Danmark. Ifølge det oplyste fra de to selskaber drejer det sig om omkost-

ninger til IT, husleje, advokat, forsikring, revision og ejendomsskatter. Den 

foreliggende tilkendegivelse vedrører beløbene i samarbejdsaftalerne, og 

som var de beløb, som revisionsundersøgelsen vedrørte. 

299. ”Andre omkostninger” er taget med i omkostningssammenligning 

nr. 2, fordi der er tale om anmeldte omkostninger, der giver det retvisende 

billede af prisdannelsen til forskel fra de aftalte beløb i samarbejdsaftalerne. 

300. Konsekvensen af, at ”andre omkostninger” er med i omkostnings-

sammenligningen er, at der er forskel på omkostningssammenligningens 

konklusion vedrørende omkostningsforskellene i kr. mellem E.ON selska-

berne og de sammenlignede værker, og den foreliggende tilkendegivelse.  

301. Forskellen er især synlig vedrørende E.ON Produktions omkostnin-

ger til administration og kunderelaterede ydelser. Sammenlignes anmeldte 

omkostninger, lå E.ON Produktion 30 t.kr. i gennemsnit pr. forsyningsom-

råde højere end gennemsnittet af barmarksværkerne i år 2010. Anvendes de 

aftalte beløb i samarbejdsaftalen med E.ON Danmark til sammenligningen, 

lå E.ON Produktion 91 t.kr. lavere i gennemsnit pr. forsyningsområde end 

gennemsnittet af barmarksværkerne. 

302. Omkostningssammenligningen vedrører som anført administration 

og kunderelaterede ydelser, fordi den foreliggende tilkendegivelse primært 

vedrører disse omkostninger. Grunden til, at tilkendegivelsen primært ved-

rører disse omkostninger, er, at E.ON Produktion og E.ON Varme ikke har 

fremlagt tilstrækkeligt dokumentation for omkostningerne. 

303. Sekretariatet har gennemført omkostningssammenligningen for at 

lade den indgå som ét element blandt flere elementer i vurderingen af, hvor 

stor en andel af de aftalte omkostninger til administration og kunderelatere-

de ydelser, som E.ON Produktion og E.ON Varme kan indregne i varmepri-

serne.  

304. Omkostninger til drift og vedligeholdelse indgår ikke i omkostnings-

sammenligningen, selv om revisorernes undersøgelse omfattede disse om-

kostninger. Dette skyldes, at revisorernes undersøgelse konkluderede, at 

vedrørende: 
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” … direkte omkostninger er moderselskabets regnskabsføring opbygget 

således, at det understøtter, at kun omkostninger vedrørende fjernvarme-

området faktureres på datterselskaberne …”. 

 

 

305. E.ON Produktions og E.ON Varmes omkostninger til drift og vedli-

geholdelse er således dokumenterbare. Spørgsmålet om, hvorvidt de to sel-

skabers anmeldelser af omkostninger til drift og vedligeholdelse udtrykker 

nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand, tages op til 

nærmere undersøgelse, hvis sekretariatet i den fortsatte E.ON sag får kon-

kret begrundet mistanke om, at der foreligger forhold, der er urimelige eller 

er i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. På det nuværende 

grundlag har sekretariatet ikke en konkret begrundet mistanke om at dette 

skulle være tilfældet. 

  

Omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser  

 

306. I figur 1 og i de følgende 2 figurer bliver E.ON Varmes og E.ON 

Produktions omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser 

sammenlignet med de tilsvarende omkostninger hos barmarksværkerne. Fi-

gurerne er ekskl. E.ONs forsyningsområde Frederikssund, der ikke kan 

sammenlignes med barmarksværkerne. 

307. Til figurerne bemærkes indledningsvis, som beskrevet i den forelig-

gende tilkendegivelse, at både E.ON Varme og E.ON Produktion leverer 

fjernvarme til egne fjernvarmekunder. E.ON Produktion leverer også fjern-

varme til E.ON Varme. I E.ON Varmes forsyningsområder leverer E.ON 

Produktion kun fjernvarme til E.ON Varme, der videredistribuerer fjern-

varmen til de endelige fjernvarmekunder.  

 

1. omkostningssammenligning 

 

E.ON Produktions og E.ON Varmes omkostninger til administration og 

kunderelaterede ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne med E.ON Dan-

mark for år 2010 sammenlignes med barmarksværkernes anmeldte omkost-

ninger til administration og kunderelaterede ydelser. 

 

308. I figur 1 og i de følgende 2 figurer bliver E.ON Varmes og E.ON 

Produktions omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser 

sammenlignet med de tilsvarende omkostninger hos barmarksværkerne. 

E.ON Produktions og E.ON Varmes omkostninger er de omkostninger, der 

fremgår af samarbejdsaftalerne for år 2010. Figurerne er ekskl. E.ONs for-

syningsområde Frederikssund, der ikke kan sammenlignes med barmarks-

værkerne. 



60/67 

309. Til figurerne bemærkes indledningsvis, som beskrevet i den forelig-

gende tilkendegivelse, at både E.ON Varme og E.ON Produktion leverer 

fjernvarme til egne fjernvarmekunder. E.ON Produktion leverer også fjern-

varme til E.ON Varme. I E.ON Varmes forsyningsområder er det kun E.ON 

Produktion, der leverer fjernvarme til E.ON Varme, som så videredistribue-

rer fjernvarmen til de endelige fjernvarmekunder.  

310. E.ON Varme driver netvirksomhed, og E.ON Produktion driver pro-

duktionsvirksomhed, mens barmarksværkerne både driver net- og produkti-

onsvirksomhed. På den måde kan det siges, at E.ON Varme og E.ON Pro-

duktion hver især ikke kan sammenlignes med barmarksværkerne, hvis om-

kostninger til i hvert fald administration både relaterer sig til net og produk-

tion.  

311. For indledningsvis at tage højde for det, det vil sige at gøre omkost-

ningerne til administration og kunderelaterede ydelser hos E.ON umiddel-

bart sammenlignelige med de tilsvarende omkostninger hos barmarksvær-

kerne, skal både E.ON Varme og E.ON Produktion indgå i sammenlignin-

gen. Det gøres ved at tage udgangspunkt i E.ON Varme, og sammenlægge 

E.ON Varmes omkostninger med de omkostninger hos E.ON Produktion i 

E.ON Varmes forsyningsområder, som sammenligningen vedrører.  

312. I figur 1 indgår det samlede antal forsyningsområder hos E.ON 

Varme, det vil sige 10 E.ON Varme forsyningsområder ekskl. Frederiks-

sund, samt de relevante 10 produktionsanlæg hos E.ON Produktion ud af 63 

kraftvarmeanlæg ekskl. Frederikssund.  

313. Når omkostninger hos E.ON Varme og E.ON Produktion lægges 

sammen i E.ON Varmes forsyningsområder til ”hele værker”, kan E.ON 

forsyningsområder i figur 1 sammenlignes med barmarksværkerne, der både 

driver kraftvarmeanlæg og ledningsnet.   

314. Figur 1 viser markante forskelle mellem omkostningerne til admini-

stration og kunderelaterede ydelser hos E.ON og barmarksværkerne. Hos 

E.ON er det gennemsnitlige beløb i omkostninger til administration og kun-

derelaterede ydelser pr. forsyningsområde på 834 t.kr. mod 408 t.kr. i gen-

nemsnit hos barmarksværkerne. Det vil sige en forskel på i gennemsnit 426 

t.kr. pr. forsyningsområde.  
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Figur 1. Omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser i t.kr. 

pr. forsyningsområde, hvor E.ON Produktion leverer varme til E.ON Varme 

ekskl. Frederikssund, sammenlignet med tilsvarende omkostninger hos bar-

marksværkerne i år 2010 
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315. Når E.ON Varme og E.ON Produktion lægges sammen, er det kun 

10 E.ON områder (11 inkl. Frederikssund), der indgår i omkostningssam-

menligningen. De resterende 53 kraftvarmeanlæg (ekskl. Frederikssund) hos 

E.ON Produktion i år 2010 indgår ikke i sammenligningen, når E.ON Var-

me og E.ON produktion lægges sammen for at afspejle et ”helt” værk.  

316. For at få E.ON Produktions resterende 53 kraftvarmeanlæg med i 

omkostningssammenligningen, ses der i de følgende figur 2 og 3 nærmere 

på omkostningerne særskilt for E.ON Varme og E.ON Produktion holdt op 

mod de tilsvarende omkostninger hos barmarksværkerne.  

317. Som anført driver E.ON Varme netvirksomhed, og E.ON Produktion 

driver produktionsvirksomhed, mens barmarksværkerne både driver net- og 

produktionsvirksomhed. På den måde kan det som anført siges, at E.ON 

Varme i figur 2 og E.ON Produktion i figur 3 ikke kan sammenlignes med 

barmarksværkerne. 

318. Sekretariatet vurderer, at en sammenligning er forsvarlig, så længe 

sammenligningens konklusioner tager højde for forskellene, og så længe det 

erindres, at omkostningssammenligningen ikke skal give forklaringen på 

omkostningsforskellene, men alene give et overblik over forskellene.  
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319. Med disse bemærkninger in mente viser figur 2 E.ON Varmes om-

kostninger til administration og kunderelaterede ydelser pr. forsyningsom-

råde ekskl. Frederikssund, sammenlignet med de tilsvarende omkostninger 

hos barmarksværkerne fra figur 1. 

 

Figur 2. E.ON Varmes omkostninger i t.kr. til administration og kunderela-

terede ydelser pr. forsyningsområde ekskl. Frederikssund i år 2010 
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320. Figur 2 viser, at E.ON Varmes omkostninger til administration og 

kunderelaterede ydelser i netvirksomheden i år 2010 var højere end bar-

marksværkernes tilsvarende omkostninger til både net- og produktionsvirk-

somheden.  

321. E.ON Varmes gennemsnitlige omkostninger til administration og 

kunderelaterede ydelser var i år 2010 på 491 t.kr. pr. forsyningsområde mod 

barmarksværkernes gennemsnitlige omkostninger på 408 t.kr. pr. forsy-

ningsområde. Det vil sige en forskel på i gennemsnit 83 t.kr. pr. forsynings-

område. 

322. For E.ON Produktions vedkommende er omkostningsforskellene vist 

i figur 3.  

323. Figur 3 viser, ud over at der er tale om fordelte omkostninger med 

ens beløb på forsyningsområderne, at E.ON Produktions omkostninger til 

administration og kunderelaterede ydelser pr. forsyningsområde lå under de 

tilsvarende omkostninger hos barmarksværkerne i år 2010.  



 63/67 

 

 

 

Figur 3. E.ON Produktions omkostninger til administration og kunderelate-

rede ydelser i t.kr.  pr. forsyningsområde ekskl. Frederikssund i år 2010 
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324. I tal lå E.ON Produktions gennemsnitlige omkostninger til admini-

stration og kunderelaterede ydelser pr. forsyningsområde på 317 t.kr. i år 

2010. De gennemsnitlige omkostninger til administration og kunderelatere-

de ydelser hos barmarksværkerne lå på 408 t.kr. pr. forsyningsområde i 

samme år. Det betyder, at omkostningerne til administrative og kunderelate-

rede ydelser hos E.ON Produktion i gennemsnit kun 91 t.kr. mindre pr. for-

syningsområde end i barmarksværkerne selv om barmarksværkerne dækker 

både net og produktion, mens E.ON Produktion kun dækker produktion, og 

har meget få målere, typisk kun én måler pr. forsyningsområde. 

 

2. omkostningssammenligning 

 

E.ON Produktions og E.ON Varmes anmeldte omkostninger til administra-

tion og kunderelaterede ydelser for år 2010 sammenlignes med barmarks-

værkernes anmeldte omkostninger til administration og kunderelaterede 

ydelser. 

 

325. I figur 4 og i de følgende 2 figurer bliver E.ON Varmes og E.ON 

Produktions anmeldte omkostninger til administration og kunderelaterede 

ydelser sammenlignet med de tilsvarende omkostninger hos barmarksvær-

kerne. Figurerne er ekskl. E.ONs forsyningsområde Frederikssund, der ikke 

kan sammenlignes med barmarksværkerne. 
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Figur 4. Omkostninger til administration og kunderelaterede ydelser i t.kr. 

pr. forsyningsområde, hvor E.ON Produktion leverer varme til E.ON Varme 

ekskl. Frederikssund, sammenlignet med tilsvarende omkostninger hos bar-

marksværkerne i år 2010 
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326. Figur 4 viser, at E.ONs værker, når de afspejler ”hele værker”, har 

gennemsnitlige beløb i omkostninger til administration og kunderelaterede 

ydelser pr. forsyningsområde på 1.140 t.kr. ekskl. Frederikssund, mod 408 

t.kr. i gennemsnit hos barmarksværkerne. Det vil sige en forskel på i gen-

nemsnit 732 t.kr. pr. forsyningsområde.  

327. Figur 5 og figur 6 viser henholdsvis E.ON Varme og E.ON Produk-

tion sammenlignet med barmarksværkerne. 
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Figur 5. E.ON Varmes omkostninger i t.kr. til administration og kunderela-

terede ydelser pr. forsyningsområde ekskl. Frederikssund i år 2010 
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328. Figur 5 viser, at E.ON Varmes gennemsnitlige omkostninger til ad-

ministration og kunderelaterede ydelser i år 2010 var på 641 t.kr. pr. forsy-

ningsområde mod barmarksværkernes gennemsnitlige omkostninger på 408 

t.kr. pr. forsyningsområde. Det vil sige en forskel på i gennemsnit 233 t.kr.  

 

Figur 6. E.ON Produktions omkostninger til administration og kunderelate-

rede ydelser i t.kr.  pr. forsyningsområde ekskl. Frederikssund i år 2010 
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329. Figur 6 viser, at E.ON Produktions gennemsnitlige omkostninger til 

administration og kunderelaterede ydelser pr. forsyningsområde var på 438 

t.kr. i år 2010. De gennemsnitlige omkostninger til administration og kunde-
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relaterede ydelser hos barmarksværkerne lå på 408 t.kr. pr. forsyningsområ-

de i samme år. Det betyder, at omkostningerne til administrative og kunde-

relaterede ydelser hos E.ON Produktion i gennemsnit lå 30 t.kr. højere pr. 

forsyningsområde end hos barmarksværkerne til trods for, at barmarksvær-

kerne dækker både net og produktion, mens E.ON Produktion kun dækker 

produktion, og har meget få målere, typisk kun én måler pr. forsyningsom-

råde. 

 

Sammenfattende bemærkninger til omkostningssammenligningen 

 

330. Sammenfattende viser omkostningssammenligningen for E.ON 

Varmes vedkommende, at selskabets anmeldte gennemsnitlige omkostnin-

ger til administration og kunderelaterede ydelser ekskl. Frederikssund i år 

2010 lå 233 t.kr. pr. forsyningsområde over de tilsvarende omkostninger hos 

barmarksværkerne (641 t.kr. - 408 t.kr.).  

331. Fradrages ”andre omkostninger”, det vil sige de omkostninger, der er 

anmeldte, men ligger ud over beløbene i samarbejdsaftalen med E.ON 

Danmark, havde E.ON Varme i år 2010 stadig flere omkostninger til admi-

nistration og kunderelaterede ydelser end barmarksværkerne, selv om sel-

skabet driver netvirksomhed, og barmarksværkerne både driver net- og pro-

duktionsvirksomhed. Forskellen var i gennemsnit på 83 t.kr. pr. forsynings-

område (491 t.kr. - 408 t.kr.). 

332. For E.ON Produktions vedkommende viser omkostningssammenlig-

ningen med anmeldte omkostninger, det vil sige inkl. ”andre omkostninger”, 

der ligger ud over de aftalte beløb i samarbejdsaftalen med E.ON Danmark, 

at selskabet i gennemsnit pr. forsyningsområde i år 2010 lå 30 t.kr. højere 

pr. forsyningsområde end barmarksværkerne (438 t.kr. - 408 t.kr.). Det vil 

sige, at det administrativt kostede 30 t.kr. mere i gennemsnit for E.ON Pro-

duktion at drive ét fysisk kraftvarmeanlæg, som det koster at drive et bar-

marksværk, der er et selskab i juridisk forstand.    

333. Fradrages ”andre omkostninger”, det vil sige de omkostninger, der er 

anmeldte, men ligger ud over beløbene i samarbejdsaftalen med E.ON 

Danmark, havde E.ON Produktion i år 2010 færre omkostninger til admini-

stration og kunderelaterede ydelser i gennemsnit end barmarksværkerne. 

Forskellen er i gennemsnit på 91 t.kr. pr. forsyningsområde (317 t.kr. - 408 

t.kr.), selv om selskabet driver netvirksomhed, og barmarksværkerne både 

driver net- og produktionsvirksomhed.  

334. Men E.ON Produktion er ét selskab, som driver 64 fysiske produkti-

onsanlæg (63 anlæg i sammenligningen), mens barmarksværkerne hver især 

er selskaber, der driver ét produktionsanlæg.  
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335. Derfor svarer E.ON Produktions anmeldte omkostninger til admini-

stration og kunderelaterede ydelser til, at selskabet omkostningsmæssigt kø-

rer med én komplet administration pr. produktionsanlæg, selvom der kun er 

tale om fysiske produktionsanlæg, og anlæggene typisk er installeret i kun-

dernes varmecentraler med én måler til afregningen af fjernvarmen, og selv 

om det samlede setup for fjernvarmeleveringen reguleres ved en privatretlig 

prisaftale.   

336. Efter sekretariatets vurdering har det formodningen imod sig, at drif-

ten af ét fysisk produktionsanlæg hos E.ON Produktion indebærer samme 

grad af afholdelse af omkostninger til administration og kunderelaterede 

ydelser som hos barmarksværkerne. Hos barmarksværkerne omfatter om-

kostninger til administration alt hvad der følger af daglig ledelse, driftsle-

derbeslutninger, bogføring, regnskabsaflæggelse, kontakt med myndigheder, 

afholdelse af generalforsamlinger o.s.v., som værkerne i deres egenskab at 

selskaber i juridisk forstand er pålagt. 

337. Endvidere har E.ON Produktion udliciteret administrationen samlet 

til én administrator (E.ON Danmark). Det har igen formodningen imod sig, 

at der ikke vil kunne høstes stordriftsfordele af en sådan samlet udlicitering 

af administrative opgaver, og hvor fordelen ved stordriften ville kunne bil-

liggøre den producerede fjernvarme.    

338. Ses E.ON Produktion og E.ON Varme under ét, det vil sige som et 

”helt værk” med både net og produktion som barmarksværkerne, lå E.ONs 

værker i år 2010 i anmeldte omkostninger til administration og kunderelate-

rede ydelser 732 t.kr. højere i gennemsnit pr. forsyningsområde end bar-

marksværkerne (1.140 t.kr. - 408 t.kr.). 

339. Ekskl. ”andre omkostninger”, det vil sige omkostninger, der ligger 

ud over de aftalte beløb i samarbejdsaftalerne med E.ON Danmark, lå 

E.ONs ”hele værker” 426 t.kr. højere i gennemsnit pr. forsyningsområde 

end barmarksværkerne (834 t.kr. - 408 t.kr.). 


