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Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarme -
aktiver pr. 1. marts 1981  

  

Indledning

1. Den 1. marts 1981 trådte den første varmeforsyningslov i kraft. Loven 
indførte ”hvile-i-sig-selv” princippet, der siden har været gældende for var-
meforsyningsvirksomhederne. Varmeforsyningslovene har siden sat snævre 
grænser for, hvilken kapital ejerne kunne trække ud af virksomhederne.  

2. Varmeforsyningsloven regulerer derimod ikke den egenkapital, der 
var i den enkelte varmeforsyningsvirksomhed ved ikrafttræden af den første 
varmeforsyningslov den 1. marts 1981.  

3. Opgørelsen af egenkapitalen pr. 1. marts 1981 har derfor især betyd-
ning for en ejers adgang til at trække kapital ud ved salg af varmeforsynin-
gen og ved forrentning af indskudskapitalen pr. 1. marts 1981. 

4. Varmeforsyningsvirksomhederne har løbende kunnet anmelde og få 
behandlet virksomhedernes kapital på grundlag af de bogførte værdier. 
Mange af virksomhederne ønsker imidlertid at anmelde på grundlag af ned-
skrevne genanskaffelsesværdier. 

5. Dette administrationsgrundlag giver et udgangspunkt for opgørelse af 
fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 i virksomheder, der driver kollektivt 
varmeforsyningsanlæg omfattet af § 2 i varmeforsyningsloven, jf. senest 
lovbekendtgørelse nr. 347 af 17-05-2005 med senere ændringer.  

6. Administrationsgrundlaget vedrører anvendelse af vedlagte kompo-
nentliste, hvori er vurderet levetid og standardpriser for en række fjernvar-
mekomponenter. Energitilsynet og Dansk Fjernvarme har i fællesskab bedt 
Rambøll om at udarbejde en komponentliste. Repræsentanter fra henholds-
vis Københavns Energi, Frederiksberg Forsyning og Energigruppen Jylland 
har undervejs i processen givet bemærkninger til komponentlisten. Listen 
kan anvendes til opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981.  

7. Opgørelsen af aktivværdierne kan danne grundlag for opgørelsen af 
den fri egenkapital pr. 1. marts 1981 (eller ved et afvigende regnskabsår af-
slutningstidspunktet mellem 1. oktober 1980 og 30. september 1981). Om 
virksomhederne ønsker at foretage en sådan opgørelse er imidlertid valgfri. 
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8. Det skal understreges, at anvendelse af komponentlisten er valgfri, 
idet forsyningerne ikke er bundet af en bestemt opgørelsesmetode. Virk-
somhederne kan således også helt eller delvist anvende komponentlisten. 
Det afgørende er, hvilken dokumentation forsyningen kan forelægge. 

9. Uanset om virksomheden anvender komponentlisten eller en anden 
metode, vil sekretariatet konkret vurdere, om virksomheden i tilstrækkelig 
grad kan dokumentere eksistensen af de opgjorte aktivværdier. 

10. Ved fusion eller opkøb efter 1981 skal aktiverne i hvert af de tidligere 
selvstændige enheder opgøres - og den samlede aktivmasse er således sum-
men af de to enheders egenkapital. 

Virksomheder, der har et revideret regnskab pr. 1. marts 1981 

11. Hvis virksomhederne i dag har dokumentation i form af et eksisteren-
de revideret regnskab tilbage fra 1. marts 1981, er det relevant at tage stil-
ling til, om et sådant regnskab kan anvendes i anmeldelserne. 

12. Varmeforsyningsvirksomhederne overgik til økonomisk regulering ef-
ter varmeforsyningsloven den 1. marts 1981. Den enkelte virksomheds 
egenkapital den 1. marts 1981 er således værdien af aktiverne denne dato 
fratrukket gælden.  

13. Har virksomheden således et revideret 1980/81 regnskab kan denne 
egenkapital således som udgangspunkt lægges til grund for anmeldelsen. 
Hertil kommer efter en konkret vurdering eventuelle indskud/forhøjelser og 
tab af kapital i perioden siden samt eventuel forrentning af indskudskapita-
len. 

14. Det er således udgangspunktet pr. 1981, der fastlægges på baggrund af 
komponentlisten, medens øvrige efterfølgende bevægelser vil blive vurderet 
på baggrund af de konkrete sager. 

Opgørelsestidspunkt 

15. Med hensyn til opgørelsestidspunktet 1. marts 1981 bemærkes, at i det 
omfang virksomhedens regnskabsår ikke er 1. april til 31. marts, men kalen-
deråret, vil forsyningen som udgangspunkt kunne lægge sit eget regnskabsår 
til grund.  

16. Hvis opgørelsestidspunktet ikke er den 1. marts 1981 vil sekretariatet 
indhente oplysninger med henblik på at vurdere, om der er sket væsentlige 
ændringer i aktivværdierne i perioden mellem opgørelsestidspunktet og den 
1. marts 1981. Hvis det er tilfældet, bør aktivværdierne ændres i overens-
stemmelse hermed. Forsyningens opgørelsesdato vil afhængig af regnskabs-
år således kunne ligge mellem 1. oktober 1980 og 30. september 1981. 
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Virksomheder, der ikke har en opgjort åbningsbalanc e pr. 1. 
marts 1981 

17. Virksomheder, der ikke allerede har et revideret  1980/81 regnskab og 
dermed ikke har en opgørelse af egenkapitalen 1. marts1981, kan anvende 
vedlagte komponentliste som udgangspunkt for opgørelse af aktivværdierne.  

18. Anvendelse af sekretariatets administrationsgrundlag forudsætter, at 
den enkelte varmeforsyning, der ønsker at anvende opgørelsesmetoden fuldt 
ud, kan redegøre for  

19. a. hvilke aktiver denne besad pr. 1. marts 1981,  

20. b. anskaffelsestidspunktet for det enkelte aktiv og  

21. c. den samlede anskaffelsespris (anlægsomkostning) for det enkelte 
aktiv. 

22. Den vedlagte komponentliste ”Aktiver i fjernvarmesektoren” indehol-
der en oversigt (komponentliste) over de aktiver, der typisk var til stede på 
fjernvarmeværker 1. marts 1981, hvor den første varmeforsyningslov trådte 
i kraft. 

23. Ved fusion af varmeforsyningsvirksomheder efter 1981 skal der for 
hver af de tidligere selvstændige virksomheder foretages en særskilt opgø-
relse pr. 1. marts 1981. Det er således udgangspunktet pr. 1981, der fastlæg-
ges på baggrund af komponentlisten, medens øvrige efterfølgende bevægel-
ser vil blive vurderet på baggrund af de konkrete sager. 

Anvendelse af komponentlisten 

24. Den vedlagte komponentliste med standardpriser: ”Aktiver i fjern-
varmesektoren” er 2-delt.  

25. Første del er en gennemgang og nærmere beskrivelse af aktiverne med 
gennemgang af hver enkelt type, idet der for hver aktivtype er angivet 
grundlaget for værdiansættelsen.  

26. Anden del er en prisliste, hvori der i skemaform er opregnet de an-
lægsaktiver, der typisk var til stede på varmeforsyningsvirksomheder i 1981. 
For hvert anlægsaktiv, er angivet en beskrivelse af komponenten, en ramme 
for levetiden og en standardpris ( i 1981 kr.). 

27. Det er op til værkerne at vurdere, om de enkelte aktiver og priserne i 
komponentlisten afspejler varmeforsyningsvirksomhedens priser – og virk-
somheden skal kunne dokumentere såvel, at aktiverne i 1981 var de tilsva-
rende som anført i komponentlisten som prisen for aktivet. Priserne og ak-
tivtyperne i komponentlisten er en rettesnor.  
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Registrering af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981  

28. Virksomheden skal først med udgangspunkt i grundlaget for 1981 
regnskabet registrere, hvilke anlægsaktiver, der var i forsyningen dette år og 
undersøge om forsyningen vil kunne redegøre for beregningerne (værdian-
sættelsen). 

29.  Har virksomheden denne redegørelse, vil komponentlistemetoden 
kunne anvendes helt eller delvist. 

30. Komponentlisten består af gennemgang af en lang række aktiver, der 
kan indgå, samt en uddybende gennemgang af de enkelte komponenter og 
de særlige forhold, der vedrører disse. 

31. Virksomheden skal for at kunne anvende komponentlisten foretage en 
opgørelse og opdeling af de fysiske aktiver, forsyningen havde i 1981, på de 
hovedgrupper af aktiver, der er nævnt i komponentlisten.  

• Veksler- og pumpestationer 
• Fjernvarmecentraler 
• Fjernvarmeledninger 
 
32. I aktiverne indgår - ud over de rent tekniske anlægsaktiver - grunde, 
kontorbygninger, driftsmateriel, edb-udstyr og tekniske anlæg. 

33. Når fjernvarmevirksomheds aktiver er registreret efter komponentli-
stens opdeling, vil værdiansættelse kunne finde sted. 

Værdiansættelse af 1981 aktiverne 

34. Overordnet gælder, at fjernvarmevirksomheden skal kunne dokumen-
tere værdiansættelsen. De priser, der er anført i komponentlisten over fjern-
varmeaktiver, er således alene vejledende, idet det fortsat er virksomhedens 
opgave og ansvar, at opgørelsen er korrekt. 

35. Der har alene været mulighed for at få oplysninger om de forskellige 
værdier for de forskellige aktiver i 1981-priser, der var gældende i omegnen 
af København. Den enkelte varmeforsyning må foretage en nærmere vurde-
ring af, om disse priser også er dækkende for det pågældende selskab. 

36. For grunde er udgangspunktet, at disse fastsættes efter en konkret vur-
dering eksempelvis med udgangspunkt i den seneste offentlige vurdering fra 
den pågældende periode.  

37. Med hensyn til kontorbygninger kan disse indgå med 5.100 kr. pr. 
m2., såfremt værket kan redegøre for dette. Den anførte pris (5.100 kr.) er 
gældende i Københavns omegn. Hvorvidt m2 byggeprisen tillige har været 
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gældende i det område, hvor den aktuelle varmeforsyningsvirksomhed lig-
ger, skal virksomheden selv vurdere og kunne dokumentere. En måde at re-
degøre for dette er den offentlige ejendomsvurdering eller f.eks. et bygge-
regnskab. 

38. Ud over de fjernvarmeaktiver, der er nævnt i ”Aktiver i fjernvarme-
sektoren”, vil mange varmeforsyningsvirksomheder have aktiver, der ikke 
er omfattet af komponentlisten eller prissat i komponentlisten. Dette gælder 
såvel fjernvarmeaktiver som driftsmateriel, biler, maskiner, andre tekniske 
anlæg, inventar, edb-udstyr og telefonforbindelser. 

39. På elområdet er i bek. 325 af 10. maj 2001, bilag 2 fastsat, at disse an-
lægsaktiver som udgangspunkt kan indgå til halvdelen af anskaffelsesværdi-
en, men det er op til en konkret vurdering i den enkelte virksomhed.  

40. For fjernvarmeaktiver, der ikke indgår i komponentlisten, skal der fo-
retages en konkret vurdering i den enkelte fjernvarmevirksomhed. Et ele-
ment heri kan være sammenlignelige aktiver i komponentlisten og standard-
priserne heri.  

41. Endelig kan andre aktiver end de nævnte indgå med værdien anført i 
1981-regnskabet, idet bemærkes, at der også her skal foretages en konkret 
vurdering. 

Eksempler på værdiansættelse af aktiver 

42. Der skal atter fremhæves, at det er varmeforsyningsvirksomheden, der 
skal kunne dokumentere, at de priser, fjernvarmeværket anvender i sine 
værdiansættelser, har været gældende i 1981 i fjernvarmeværkets område. 
Standardpriserne vil således typisk have været lavere i de mindre byer på 
Sjælland, Fyn og i Jylland end de priser, der er anført i prisskemaet og som 
var gældende i Københavnsområdet. Dette kan f.eks. skyldes lavere lønom-
kostninger i det regionale område i forhold til omegnen af København. 

Ad veksler- pumpestationer 

43. Veksler- og pumpestationer er – som det fremgår af prisskemaet - ikke 
som fjernvarmeledningerne underopdelt, men alene opdelt efter størrelse. 

Et eksempel på prisfastsættelse af en veksler- pumpestation er   

• et veksler- pumpeanlæg, inkl. bygning og tekniske in-
stallationer på 4 MW idriftsat i 1970 med en forventet 
levetid på 35 år.  

• Prisformlen er: Grundpris + pris x MW= vekslerstation 
i mio. kr. 
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• Prisformlen for den uafskrevne værdi er efter skemaet: 
(0,2 + 0,14 x MW) mio. kr. x restlevetid i 
1981/totallevetid = veksler/pumpestationsværdi i mio. 
kr. 

• Etableringsomkostningen i1981 kan således opgøres 
til: (0,2 mio. kr. + 0,14 x 4 mio. kr.) =   0,76 mio. kr.  

• Da fjernvarmeforsyningen har ejet anlægget i 11 år af 
den forventede levetid på 35 år, indgår anlægget med 
24/35 af 0,76 mio. kr. eller med 0,52 mio. kr.   

Ad Fjernvarmecentraler 

44. Et eksempel på prisfastsættelse af en fjernvarmecentral er: 

• en olie/gaskedel, inkl. bygning, teknisk installation på 
30 MV idriftsat i 1976 med en forventet levetid på 30 
år.  

• Prisformlen for den uafskrevne værdi er efter skemaet 
(1,3 + 0,14 x MW) mio. kr. x restlevetid i 
1981/totallevetid = værdi af fjernvarmecentral i mio. 
kr. 

• Etableringen kostede således i 1981: 1,3 mio. kr. + 
0,14 mio. kr. x 30. Dette giver en værdi på 5,5 mio. kr.  

• Da kedlen blev idriftsat i 1976 og har en forventet le-
vetid på 30 år, vil kedlen kunne indgå med 25/30 af de 
5,5 mio. kr. eller med 4,58 mio. kr. 

Ad fjernvarmeledning 

 Et eksempel på prisfastsættelse af en fjernvarmeledning er følgende: 

• En fjernvarmeledning på 1000 m ledning i byområde i 
jord, vand for præisolerede rør, hoved- og stiklednin-
ger, prærør 20-32 med en levetid på 40 år etableret i 
1970 

• Prisformelen for den uafskrevne del er følgende: (led-
ningslængde x pris) x restlevetid i 1981/totallevetid. 

• Værdien for de uafskrevne del er efter prisformelen 
som følger: 1000 m a 1.700 kr. = 1,7 mio. kr. 
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• Da fjernvarmeledningen blev idriftsat i i 1970, vil den-
ne kunne indgår med 29/40 af den uafskrevne værdi el-
ler =1,23 mio.kr..  

 


