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RESUMÉ 
1.                   Denne sag drejer sig om, hvorvidt de omkostninger, der er forbundet 

med en varmeforsyningsvirksomheds deltagelse i et projekt om systemeksport 

indenfor fjernvarme og energibesparelser, kan indregnes i varmeprisen. Energitil-

synet har ikke tidligere taget stilling til dette spørgsmål. Sagen er dermed princi-

piel, hvorfor den forelægges Energitilsynet med henblik på tilsynets tilkendegivel-

se af det rejste spørgsmål.  

 

2.                   Sagen har sin baggrund i en henvendelse fra Fjernvarme Fyn. Pro-

jektet, som Fjernvarme Fyn deltager i, er et samarbejdsprojekt organiseret i en 

erhvervsdrivende fond. Projektet løber i fire år med start september 2009. Fondens 

formål er at medvirke til udvikling af danske virksomheders afsætningsmuligheder 

på eksportmarkederne inden for rådgivning, tekniske ydelser, komponenter og 

andre leverancer indenfor energisektoren.  

 

3.                   Fjernvarme Fyn deltager i projektets styregruppe og i udvalgte del-

projekter, herunder bl.a. i udviklingen af finansielle og ledelsesmæssige værktøjer. 

Fjernvarme Fyn bidrager med mandetimer og kontant medfinansiering svarende til 

en årlig gennemsnitlig omkostning på ca. 0,4 ‰ af virksomhedens omsætning. 

Fjernvarme Fyn forventer ikke at opnå indtægter fra projektet i de fire år, det va-

rer.  

 

4.                   Der er navnlig fire overordnede årsager til, at Fjernvarme Fyn vurde-

rer, at projektet er til gavn for virksomheden og varmeforbrugerne:  

 At forøge mulighederne for afsætning af overskudskapacitet indenfor bl.a. 

driftsrådgivning i Fjernvarme Fyn. Herved er det virksomhedens forvent-

ning på sigt, at virksomhedens erfaringer indenfor driftsoptimering, aflæs-

ning og systemoptimering m.v. vil kunne skabe indtægter som følge af 

salg af know-how.   

 At styrke fjernvarmeudbygning nationalt og internationalt. Herved styrkes 

sektorens udvikling generelt og grundlaget for benchmarking øges til gavn 

for sektorens effektivitet.    
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 At øge virksomhedens muligheder for videreuddannelse og udvikling af med-

arbejdere. Derved øges virksomhedens muligheder for at kunne tiltrække og 

fastholde kvalificeret personale. 

 At øge muligheden for afprøvning af ny teknologi. De positive erfaringer, der 

opnås i fondens arbejde med teknologiprojekter, kan indføres tidligere end el-

lers af Fjernvarme Fyn.  

 

5.                   Derudover er det helt grundlæggende Fjernvarme Fyns vurdering, at 

deltagelsen i projektet udvider virksomhedens netværk, hvilket medvirker til at 

skabe bedre løsninger i virksomhedens drift.  

 

6.                   Varmeforsyningsvirksomheder kan efter reglerne i varmeforsynings-

loven indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen. Det er Energitilsynet, der 

påser, om en omkostning er nødvendig.  

 

7.                   Om en omkostning kan indregnes som en energispareaktivitet - i det 

konkrete tilfælde som følge af en udviklingsaktivitet - afhænger af, om aktiviteten 

må anses for at være nødvendig for anvendelsen af miljøvenlige produktionstekno-

logier indenfor varmeforsyningen. Ved at lægge vægt på navnlig fondens formål 

er det sekretariatets vurdering, at Fjernvarme Fyns deltagelse i projektet ikke kan 

betragtes som en udviklingsaktivitet, og omkostninger hertil kan ikke på den bag-

grund være indregningsberettigede i varmeprisen.  

 

8.                      Afgørende er herefter, om omkostningerne kan betragtes som nød-

vendige i medfør af andre omkostningselementer, som opregnet i lovens prisbe-

stemmelse, og om aktiviteten kan anses for at være en naturlig aktivitet for en 

varmeforsyningsvirksomhed. De enkelte omkostningselementer er angivet med så 

vage kriterier, at der er rum for udfyldende fortolkning.  

 

9.                   Energitilsynet har tidligere i en sag om regnskabsforhold i VEKS 

taget stilling til spørgsmålet om indregning af omkostninger til internationale akti-

viteter, herunder til forsknings- og udviklingsprojekter samt rådgivning udenfor 

landets grænser. Sekretariatet vurderede, at udgiftsposterne vedrørte aktiviteter, 

der har en naturlig sammenhæng med driften af en varmeforsyningsvirksomhed af 

VEKS' art og størrelse, og at det samlede beløb var beskedent i forhold til VEKS' 

samlede omsætning.  

 

10.               Det er sekretariatets vurdering, at de hensyn, der lå til grund i oven-

nævnte sag også kan gøres gældende i nærværende sag. Det er således sekretaria-

tets overordnede vurdering, at Fjernvarme Fyns deltagelse i et projekt om system-

eksport indenfor fjernvarme og energibesparelser må anses for at have en naturlig 

sammenhæng med driften af en varmeforsyningsvirksomhed af Fjernvarme Fyns 

art og størrelse. Da selve arbejdet er udskilt til selvstændig fond, er fondens øko-

nomi adskilt fra regnskabet med varmeforbrugerne.  

 

11.               Endelig kommer, at omkostninger til deltagelse er beskedent i forhold 

til Fjernvarme Fyns samlede omsætning.  

 

12.               Det er sekretariatets vurdering, at der herved tages et rimeligt hensyn 

til både virksomheden og dens varmeforbrugere.  
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13.               Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at Fjernvarme Fyn i 

overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven kan indregne omkostnin-

ger til deltagelse i projektet i varmeprisen.   

 

14.               Hvis Fjernvarme Fyn overvejer at investere i eller indgå i projekter 

afledt af fondens arbejde, vil dette forudsætte en særskilt vurdering. Det kan dog 

her oplyses, at Energitilsynet i spørgsmål om indregning af realiserede gevinster 

og tab ved værdipapirer eller på valuta tidligere har vurderet, at indtægter uden 

videre indregnes i prisberegningen, mens tab kun kan indregnes efter en konkret 

vurdering af baggrund og grundlaget for den konkrete investering. Se hertil tilsy-

nets afgørelse af 25. maj 2009.   

 

15.               Energitilsynet er imidlertid ikke afskåret fra at tage spørgsmålet op til 

fornyet overvejelse, hvis indregningen af disse omkostninger på et senere tids-

punkt skulle føre til urimelige priser.  

 

TILKENDEGIVELSE 
16.               På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegav 

Energitilsynet:  

 At omkostninger, forbundet med projektet, ikke kan indregnes som en 

energispareaktivitet i medfør af varmeforsyningslovens § 29, stk. 1, nr. 

2.  

 At omkostningerne kan indregnes i den omkostningsbestemte varme-

pris i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, da aktiviteten må 

anses for at have en naturlig sammenhæng med driften af en varmefor-

syningsvirksomhed af Fjernvarme Fyns art og størrelse – blandt andet 

også i lyset af forventningen om, at deltagelse i projektet vil kunne 

medføre bedre løsninger i virksomhedens drift. Hertil kommer, at det 

samlede beløb er beskedent i forhold til Fjernvarme Fyns samlede om-

sætning, og at Fjernvarme Fyns bidrag er endeligt aftalt, således at der 

ikke kan rejses krav mod virksomheden i forhold til fondens aktiviteter.  

 At Energitilsynet ikke er afskåret fra at tage spørgsmålet op til fornyet 

overvejelse, hvis indregningen af omkostninger på et senere tidspunkt 

skulle føre til urimelige priser, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.   

 

SAGSFREMSTILLING 
17.               Fjernvarme Fyn har spurgt Energitilsynets sekretariat, om omkostnin-

ger forbundet med virksomhedens deltagelse i det EU - støttede projekt ”Danish 

Energy Performance” [herefter projektet] er indregningsberettigede i fjernvarme-

prisen - konkret om aktiviteten kan tolkes som en udviklingsaktivitet.  

 

18.               Fjernvarme Fyn har under sagens behandling fremsendt kopi af pro-

jektresume [bilag 1] inklusive præsentation til virksomhederne og projektansøg-

ning, hvori en yderligere redegørelse for projektet fremgår, herunder de deltagende 

parters relation og rolle i projektet [bilag 2]. Derudover har Fjernvarme Fyn be-

svaret en række spørgsmål stillet af sekretariatet til nærmere belysning af sagen 

[bilag 3].  

 

19.               Nedenfor følger en kort gengivelse af projektet og dets formål, herun-

der Fjernvarme Fyns konkrete deltagelse.  
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20.               Den non-profit erhvervsdrivende fond - Dansk Miljø Eksport Fonden 

[herefter fonden] - blev stiftet i marts 2009 af forsyningsvirksomhederne Fjern-

varme Fyn, EnergiMidt og TRE-FOR. Fonden er stiftet for at forestå arbejdet med 

udvikling af rammer for energieksport på tværs af forsyningsvirksomheder og 

virksomheder, og står for den praktiske gennemførelse af projektet. Projektet er et 

samarbejdsprojekt mellem de nævnte forsyningsvirksomheder, Teknisk Fakultet 

ved Syddansk Universitet samt en række virksomheder indenfor fjernvarmeområ-

det, industrielle processer, energikomponenter og rådgivere. Projektet løber i 4 år 

med start september 2009.  

 

21.               Fondens formål er at medvirke til udvikling af danske virksomheders 

afsætningsmuligheder på eksportmarkederne inden for rådgivning, tekniske ydel-

ser, komponenter og andre leverancer indenfor energisektoren. Det omfatter bl.a. 

markedsføring af bæredygtige tekniske løsninger og knowhow, herunder fokus på 

energibesparelser og optimering.  

 

22.               Projektet skal fokusere på at udvikle, afprøve og implementere en 

fælles standardiseret forretningsplatform bestående af fælles procesmodeller af 

energitekniske løsninger. Disse skal kunne sammenkobles med forskellige finan-

sierings- og performancemodeller således, at der kan skabes en klar sammenhæng 

mellem den foreslåede løsning og kundens forventede energiforretning.  

 

23.               Projektet skal desuden skabe et grundlag for at udvælge de fremtidige 

markeder for disse energiløsninger og skal udvikle og afprøve en beslutningsmo-

del, som kan fastlægge den bedst egnede finansieringsmodel til en given virksom-

hed (kunde), en hel branche og et udvalgt geografisk marked.  

 

24.               Projektet skal således øge de danske mekatronik (mekatronik er en 

kombination af mekanik, elektroteknik og styringsteknologien) virksomheders 

fælles eksportmuligheder og give dem værdifuld information om fremtidige pro-

duktforbedringer og innovationsmuligheder i forhold til at videreudvikle de dan-

ske energiløsningers konkurrenceevne såvel teknisk som finansielt.  

 

25.               De deltagende parters centrale rolle er at medvirke til at realisere pro-

jektet gennem deltagelse i styregruppen, medvirke ved opbygning af projektorga-

nisation samt at deltage i relevante delprojekter.  

 

26.               Fjernvarme Fyn har en central rolle som en lokal sofistikeret kunde til 

en række forskellige energiteknologier indenfor fjernvarmeområdet og har viden 

om hele energikæden fra varmeproduktion, transmission, distribution til forbrug, 

afregning, energirådgivning m.m. Fjernvarme Fyn deltager i projektets styregrup-

pe og i udvalgte delprojekter, herunder bl.a. i udviklingen af finansielle og ledel-

sesmæssige værktøjer. Ud over mandetimer svarende til ca. 100 timer pr. år bidra-

ger Fjernvarme Fyn også med kontant medfinansiering. Omkostningerne er ikke 

de samme over årene, men kan opgøres omtrent som følger:  
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27.               Som oversigten viser, udgør de samlede omkostninger over fire år 

1.350.000 kr./ 337.500 kr. pr. år. Partnerbidraget på 15.000 kr. er et fast årligt kon-

tingent. Driftsbidraget på 1,1 mio. kr. udgør godt 11 % af projektets samlede bud-

get. Hovedposterne i projektbudgettet er løn til projektansatte (ca. 80 %), øvrige 

omkostninger (husleje, transport, kommunikation mv.) (ca. 10 %) og eksterne 

omkostninger (konsulent/tjenesteydelser) (ca. 10 %). Projektregnskabet revideres 

løbende af PWC på baggrund af regler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fjern-

varme Fyn har påbegyndt indregning af omkostninger. I forhold til Fjernvarme 

Fyns årlige omsætning, der efter det oplyste andrager ca. 800 mio. kr. eksklusive 

moms, udgør Fjernvarme Fyns bidrag til projektet gennemsnitligt 0,4 ‰. I forhold 

til fondens samlede årlige omkostninger på ca. 12 mio. kr. i den fireårige periode 

udgør Fjernvarme Fyns samlede bidrag 11,25 %. Kapitalen i Fjernvarme Fyn ud-

sættes ikke for risiko. Fjernvarme Fyns bidrag er endeligt aftalt, og der kan ikke 

rejses krav mod virksomheden i forhold til fondens aktiviteter.  

 

28.               Fjernvarme Fyn forventer ikke at opnå indtægter fra projektet i de fire 

år, det varer.  

 

29.               Der er fire overordnede årsager til virksomhedens engagement i pro-

jektet, som virksomheden i høj grad vurderer, vil komme forbrugerne til gavn:  

 

30.               For det første er projektet med til at etablere grundlaget for en øget 

dansk eksport indenfor fjernvarmesektoren, hvor Fjernvarme Fyn forventer at 

kunne sælge overskudskapacitet indenfor bl.a. driftsrådgivning og træning. Virk-

somheden har vurderet, at der er et stort behov for at gøre brug af de erfaringer, 

Fjernvarme Fyn har indenfor områder som bl.a. driftsoptimering, administration 

og styring, aflæsning og systemoptimering. Dette kan og skal ske i et tæt samar-

bejde med en række private virksomheder, hvor Fjernvarme Fyn står for at levere 

de ydelser, som de private virksomheder ikke kan levere.  

 

31.               For det andet er det virksomhedens vurdering, at projektets indvirk-

ning på den danske eksport indenfor fjernvarmesektoren vil styrke sektoren både 

på kort og langt sigt og vil være med til at fastholde Danmark som et af de førende 

lande indenfor fjernvarme. Dette vil ikke mindst være til stor gavn for fjernvarme-

brugerne i Danmark. En fjernvarmesektor, der er i førersædet internationalt, vil 

betyde udvikling og international benchmarking. Det er også en af årsagerne til, at 

Fjernvarme Fyn historisk har spillet en stor rolle (som Odense Fjernvarmeforsy-

ning) bl.a. i etableringen af det nuværende DBDH [Danish Board of District Hea-

ting].  
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32.               For det tredje får Fjernvarme Fyns medarbejdere mulighed for at del-

tage i internationale projektsamarbejder, hvilket bidrager til en god personaleud-

vikling og bedre muligheder for personalefastholdelse i et samfund, der indenfor 

få år forventes at mangle kvalificeret arbejdskraft. Virksomheden bygger her me-

get på erfaringerne i VandCenterSyd (tidl. Odense Vandvirksomheden), der på 

personalesiden har haft meget gavn af at deltage i et lignende projektsamarbejde. 

Desuden får medarbejderne i Fjernvarme Fyn udbygget deres netværk og tilført ny 

viden til gavn for fjernvarmebrugerne gennem deltagelse i udviklingsarbejdet.  

 

33.               For det fjerde giver etableringen af projektet Fjernvarme Fyn en plat-

form, hvor virksomheden sammen med en række virksomheder indenfor sektoren 

kan arbejde med referenceprojekter og teknologiprojekter. Ved at indgå i konkrete 

teknologiudviklingsprojekter, der er forankret i projektet, får virksomheden mu-

ligheden for, at såvel ny teknologi som ny anvendelse af eksisterende teknologier 

bliver indført tidligere end ellers i Fjernvarme Fyn til stor gavn for forbrugerne.  

 

34.               Derudover er det helt grundlæggende Fjernvarme Fyns vurdering, at 

deltagelsen i projektet udvider virksomhedens netværk, hvilket medvirker til at 

skabe bedre løsninger i virksomhedens drift.  

 

35.               Fjernvarme Fyn har endelig anført, at det er vanskeligt at lave en fuld-

stændig beregning af det økonomiske udbytte af investeringen, men at det er virk-

somhedens vurdering, at ”investeringen kommer flerfold hjem”. Fx er det vurde-

ringen, at alene salget af overskudskapacitet økonomisk vil kunne retfærdiggøre 

investeringen.  

 
LOVGRUNDLAG 
36.               For Energitilsynet rejser sagen spørgsmålet, om de omkostninger, der 

er forbundet med virksomhedens deltagelse i projektet, kan indregnes i varmepri-

sen; konkret som en omkostning til finansiering af en energispareaktivitet, som 

forespurgt af Fjernvarme Fyn.  

 

37.               Varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1, og 29, har betydning for vurde-

ringen af det rejste spørgsmål.  

 

38.               På varmeområdet administrerer Energitilsynet kapitel 4 i varmeforsy-

ningsloven, jf. bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 af lov om varmeforsyning, 

som senest ændret ved § 1, i lov nr. 1555 af 21. december 2010.    

 

39.               Energitilsynets kompetence er reguleret i lovens § 21, stk. 4. Be-

stemmelsen lyder:  

Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er 

urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler ud-

stedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling 

kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller 

betingelser.    
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40.               Det er i medfør af denne bestemmelse, at Energitilsynet udøver det 

offentligretlige tilsyn med varmeforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser. 

Energitilsynet kan således gribe ind, hvis varmeforsyningsvirksomhedens priser 

eller betingelser er urimelige eller i strid med lovens bestemmelser.    
 
NØDVENDIGE OMKOSTNINGER 

41.               En række nærmere definerede varmeforsyningsvirksomheder er om-

fattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Bestemmelserne har bl.a. til 

formål at beskytte varmeforbrugerne mod for høje priser og fastlægger, at virk-

somhederne skal hvile-i-sig-selv. Det vil sige, at varmeforsyningsvirksomhederne 

ikke må opkræve andre omkostninger end de, der måtte være forbundet med den 

konkrete virksomheds omkostninger.  

 

42.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner de nødvendige omkost-

ninger, som virksomhederne kan indregne i varmepriserne for levering til det in-

denlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Be-

stemmelsen lyder:   

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

ningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 

25 MW samt geotermiske anlæg mv. i priserne for levering til det inden-

landske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas ind-

regne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, 

efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte 

offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter ef-

ter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og 

underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væ-

sentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, § 20 a, stk. 7, 

og § 20 b.   

 

43.               Varmeforsyningslovens § 20 er i store træk en videreførelse af prisbe-

stemmelsen i den første varmeforsyningslov, jf. lov nr. 258 af 8. juni 1979. Pris-

kapitlet (kapitel 6) trådte i kraft den 1. marts 1981 ved bekendtgørelse nr. 47 af 13. 

februar 1981.  

 

44.               Det er Energitilsynet, der påser, om en omkostning er nødvendig.   

”ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER”   

45.               ”Andre driftsomkostninger” kan indregnes i den omkostningsbestemte 

varmepris.  

 

46.               Det defineres ikke i hverken loven eller dens forarbejder, hvad der 

forstås ved andre driftsomkostninger, ligesom lovforslaget L 206 til den første 

varmeforsyningslov heller ikke indeholder fortolkningsbidrag til, hvad der må 

forstås herved.  

 

47.               I bl.a. skattelovgivningen forstås begrebet driftsomkostninger som de 

udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkom-

sten. Der skal således forelægge en forretningsmæssig sammenhæng eller såkaldt 

driftmæssig begrundelse for at afholde den pågældende udgift.   
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ENERGISPAREAKTIVITETER   

48.               Fjernvarme Fyn har konkret forespurgt Energitilsynet, om deltagelse i 

projektet kan betragtes som en udviklingsaktivitet, således at omkostninger for-

bundet med deltagelse kan indregnes som en energispareaktivitet i medfør af var-

meforsyningslovens § 29, stk. 1, nr. 2.  

 

49.               Formuleringen ”herunder omkostninger til energispareaktiviteter 

efter §§ 28 a, 28 b og 29” i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, blev indsat ved 

efter en ændring ved § 3, nr. 2, i lov nr. 520 af 7. juni 2006.  

 

50.               Bestemmelsen i § 29, blev oprindeligt indsat ved § 1, nr. 18, i lov nr. 

451 af 31. maj 2000. Ved lov nr. 520 af 7. juni 2006, jf. nr. 14-16, fik varmeforsy-

ningslovens § 29, sin nuværende ordlyd. Bestemmelsen lyder:  

Økonomi- og erhvervsministeren kan pålægge virksomheder, der driver et 

af loven omfattet anlæg, at  

1. udføre aktiviteter med henblik på at fremme tilslutningen til fjern-

varme,  

2. udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige 

for anvendelsen af miljøvenlige produktionsteknologier inden for 

varmeforsyningen, og  

3. udføre udredningsopgaver om den fremtidige energianvendelse i 

forsyningsområderne.  

 

Stk.2. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførel-

sen af aktiviteterne i stk. 1.  

Stk.3. Transport- og energiministeren kan bestemme, at nærmere angivne 

forudsætninger skal lægges til grund for udførelsen efter stk. 1, nr. 2 og 3.   

 

51.               Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget [2005/1 LSF 156] 

som fremsat den 9. februar 2006 fremgår bl.a., at:  

Regeringen indgik den 10. juni 2005 en bred politisk aftale om en markant 

styrkelse af energispareindsatsen. [….]  

Aftalen vil blive udmøntet, så virksomhederne sikres målstyring og stor me-

todefrihed. Det afgørende er, at der opnås konkrete, dokumenterbare energi-

besparelser, og at net- og distributionsvirksomheder får adgang til på et 

kommercielt grundlag at anvende deres kompetencer over hele landet og in-

den for alle energiformer.  

Med forslaget får net- og distributionsselskaberne indenfor el-, naturgas- og 

varmeforsyning mulighed for at gennemføre energibesparelser inden for alle 

energiformer i hele landet. Dette skal ske inden for de gældende økonomi-

ske rammer. Selskaberne skal således effektivisere besparelsesindsatsen 

bl.a. derved, at der nu bliver adgang til, at selskaberne udnytter deres res-

sourcer og kompetencer på tværs af forsyningsgrænser og over hele landet. 

Selskaberne vil få adgang til at deltage i kommercielle energispareaktivite-

ter. Aktiviteterne vil skulle udføres i selvstændige selskaber med begrænset 

ansvar. Kun de større varmedistributionsvirksomheder skal i fuldt omfang 

deltage i udmøntningen af energispareaftalen.    
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52.               Af de særlige bemærkninger til § 29, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 29, stk. 2 

og 3, fremgår alene, at der er tale om konsekvensrettelser som følge af forslagene 

til de nye bestemmelser i §§ 28 a–28 b.  

 

53.               Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget [1999/1 LSF 240] 

som fremsat den 29. marts 2000 fremgår bl.a.:  

En større indsats skal også ske inden for varmesektoren. Derfor indeholder 

lovforslaget bestemmelser, hvorefter anlæggene blandt andet kan blive på-

lagt at gennemføre effektiviserings- og besparelsesaktiviteter. Formålet er at 

skabe en forstærket indsats for aktiviteter, der kan medføre energieffektivi-

seringer og -besparelser, herunder fremme omstillingen til renere brændsler 

og øge tilslutningen til fjernvarmenettene samt at styrke relevante forsk-

nings-, udviklings- og rådgivningsaktiviteter.  

Som led i gennemførelsen af disse aktiviteter vil anlæggene kunne drage 

fordel af at samarbejde om aktiviteterne.   

 

54.               Af de særlige bemærkninger til lovforslaget [1999/1 LSF 240] frem-

går:  

Stk. 1 i den foreslåede § 29 giver miljø- og energiministeren mulighed for at 

pålægge anlæggene at udføre en rækker opgaver, der kan fremme fjernvar-

men, samtidig med at anvendelsen sker på den mindst miljøbelastende må-

de. Der ønskes herved tilvejebragt forudsætninger for en fortsat anvendelse 

af fjernvarme og en fortsat teknologisk udvikling inden for sektoren. Opga-

verne kan være omfattende for det enkelte anlæg, og der er efter bestemmel-

sen intet til hinder for, at flere værker for eksempel kan aftale at indgå i et 

samarbejde med hinanden om løsningen af opgaverne. Miljø- og energimi-

nisteren har mulighed for, hvor det er nødvendigt af hensyn til for eksempel 

en ressourcemæssigt forsvarlig varetagelse af opgaverne, at påbyde værker 

at indgå i et samarbejde, jf. bemærkningerne til stk. 2 nedenfor.  

[…]  

Bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, giver ministeren hjemmel til at sikre, at anlæg-

gene gennem forskning og udvikling bidrager til en miljømæssig gunstig 

udvikling inden for varmeforsyningsområdet. Det kan dreje sig om vareta-

gelsen af forsknings- og udviklingsprojekter, der kan udgøre forudsætnin-

gen for udbygningen med miljøvenlige varmeproduktionsanlæg.  

Der kan være behov for at pålægge anlæggene at igangsætte forsknings- og 

udviklingsprojekter inden for konkrete områder, hvor markedet ikke kan 

forventes at initiere de ønskede aktiviteter. Der er således alene tale om pro-

jekter, der er ikke-kommercielle, men som på sigt har mulighed for at blive 

økonomisk bæredygtige. Der kan kun anvendes midler hertil i overens-

stemmelse med fællesskabsbestemmelserne for statsstøtte.  

Energitilsynet skal påse, at de aktiviteter, hvis udgifter kan indregnes i for-

brugerpriserne, er ikke-kommercielle.  

For at sikre en mere helhedsorienteret forsknings- og udviklingsindsats, vil 

det være naturligt, at anlæggene får pålagt, at denne type opgaver skal vare-

tages i samarbejde mellem flere anlæg.  

[…]  

55.               Miljø- og energiministeren kan, jf. forslaget til § 29, stk. 3, 1. pkt., 

bestemme, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlæg-

ningen. Derved kan det sikres, at der anvendes ensartede samfundsmæssige krite-
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rier i vurderingerne, og at aktiviteter med forholdsvis lave omkostninger - set i 

forhold til besparelsesmulighederne - bliver prioriterede:  

Forslaget til § 29, stk. 3, 2. pkt., giver hjemmel til, at miljø- og energimini-

steren kan fastsætte regler blandt andet om, at aktiviteterne indgår i en 

forsknings- eller udviklingsplan, udarbejdet af et eller flere anlæg, at planen 

er udarbejdet i et tæt samarbejde med de berørte parter inden for sektoren, 

og at planen har opnået godkendelse fra miljø- og energiministeren, inden 

aktiviteterne sættes i værk.   

 

56.               Ministerens bemyndigelse blev ved delegationsbekendtgørelsen i 

2003, jf. bekendtgørelse nr. 171 af 17. marts 2003 om delegation af visse opgaver 

til Energistyrelsen, delegeret til Energistyrelsen. Energistyrelsens opgaver og befø-

jelser er i dag reguleret i bekendtgørelse nr. 1672 af 22. december 2010.  

 

57.               Som det fremgår af lovbemærkningerne, er der alene er tale om pro-

jekter, der er ikke-kommercielle, men som på sigt har mulighed for at blive øko-

nomisk bæredygtige projekter, ligesom det understreges, at der kun kan anvendes 

midler til projekterne i overensstemmelse med fællesskabsreglerne for statsstøtte. 

Det bemærkes i den forbindelse, at det er Energitilsynet, der skal påse, at de aktivi-

teter, hvis udgifter kan indregnes i forbrugerpriserne ikke er kommercielle.  

 

58.               Det præciseres ikke nærmere, hvad der skal forstås ved ”ikke-

kommercielt”. I den nu historiske energisparebekendtgørelse nævnes som forud-

sætning for eksempel i § 2, at de energispareaktiviteter, der iværksættes i medfør 

af bekendtgørelsen, skal være ikke-kommercielle og tilbydes vederlagsfrit til for-

brugerne, jf. bekendtgørelse nr. 816 af 17. september 2001 om energispareaktivite-

ter i varmeforsyningsvirksomheder, som udstedt i medfør af bl.a. § 29, stk. 1, nr. 2 

og 3, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000. 

Virksomhederne kan dog som tidligere nævnt indregne omkostninger ved energi-

spareaktiviteterne i prisen.  

 

59.               Ikke-kommercielt præciseres i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, således:    

En aktivitet anses for ikkekommerciel, hvis den sædvanligvis ikke tilbydes eller 

efterspørges på markedsmæssige vilkår, herunder    

1. hvis aktiviteten er af generel karakter og rettet til en ubestemt modtager-

kreds, som ikke kan forventes at betale herfor, eller  

2. hvis aktiviteten er rettet til en kategori af modtagere, som sædvanligvis ik-

ke kan forventes at efterspørge aktiviteten på markedsmæssige vilkår un-

der hensyn til aktivitetens værdi isoleret set for modtagerne.  

 

Stk.3. Varmeforsyningsvirksomhederne kan over for større forbrugere tilbyde råd-

givning, som har til formål at vejlede modtageren om effektiv energianvendelse og 

identificere mulighederne for energibesparelser.   

 

60.               Energispareaktiviteter er i dag reguleret i bekendtgørelse nr. 677 af 

21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Be-

kendtgørelsen er udstedt i medfør af bl.a. § 28 b, stk. 3, i lov om varmeforsyning, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret ved lov nr. 520 af 7. 

juni 2006.  
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61.               Yderligere oplysninger om energispareaktiviteter kan findes på Ener-

gistyrelsens hjemmeside.   

ORIENTERING AF FJERNVARME FYN  

62.               Da der er tale om en tilkendegivelse, har udkast til tilkendegivelsen 

ikke været sendt i høring hos Fjernvarme Fyn.   

 

63.               Notatet har dog været sendt til Fjernvarme Fyn til orientering inden 

forelæggelse for tilsynet.   

 
BEGRUNDELSE 
64.               Sagen angår det overordnede spørgsmål, om omkostninger forbundet 

med Fjernvarme Fyns deltagelse i projektet ”Danish Energy Performance” er nød-

vendige i varmeforsyningslovens forstand, således at omkostningerne er indreg-

ningsberettigede i varmeprisen.  

 

65.               Da det er en af Energitilsynets opgaver at påse, at varmeforsyningslo-

vens princip om nødvendige omkostninger overholdes, må Energitilsynet således 

vurdere, om omkostningerne til projektet må anses for at være nødvendige.  

 

66.               Fjernvarme Fyn har i sagen konkret spurgt til, om virksomhedens 

deltagelse kan tolkes som en udviklingsaktivitet, således at omkostningerne kan 

indregnes i medfør af varmeforsyningslovens § 29, stk. 1, nr. 2.  

 

67.               Bestemmelsen i § 29, stk. 1, giver ministeren bemyndigelse til at på-

lægge varmeforsyningsvirksomheder at udføre en række opgaver, der dels frem-

mer anvendelsen af fjernvarme, dels varetager miljømæssige hensyn. Bemyndigel-

sen til at meddele pålæg er som anført delegeret til Energistyrelsen.  

 

68.               Varmeforsyningsvirksomheder kan i medfør af bestemmelsen i § 29, 

stk. 1, nr. 2, således blive pålagt at udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, 

som er nødvendige for anvendelsen af miljøvenlige produktionsteknologier inden-

for varmeforsyningen. Det kan efter lovbemærkningerne dreje sig om varetagelsen 

af forsknings- og udviklingsprojekter, der kan udgøre forudsætningen for udbyg-

ningen med miljøvenlige varmeproduktionsanlæg.  

 

69.               Afgørende for bestemmelsens anvendelse er således, at en given akti-

vitet må anses for at være nødvendig for anvendelsen af miljøvenlige produktions-

teknologier indenfor varmeforsyningen.  

 

70.               Ifølge de oplysninger sekretariatet har modtaget i sagen, er formålet 

med fonden at medvirke til udvikling af danske virksomheders afsætningsmulig-

heder på eksportmarkederne inden for rådgivning, tekniske ydelser, komponenter 

og andre leverancer indenfor energisektoren.  

 

71.               Som sagen foreligger oplyst, er det derfor sekretariatets vurdering, at 

Fjernvarme Fyn ikke med hjemmel i § 29, stk. 1, nr. 2, jf. § 20, stk. 1, kan indreg-

ne omkostningerne i varmeprisen. Som følge heraf har sekretariatet ikke foretaget 

en vurdering af andre spørgsmål i relation til denne bestemmelse.  



ENERGITILSYNET |  Side 12/14 

72.               Afgørende for, om Fjernvarme Fyn kan indregne omkostningerne i 

varmeprisen, er herefter, om omkostningerne kan anses for at være nødvendige i 

medfør af andre omkostningselementer, som opregnet i varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1.  

 

73.               De enkelte omkostningselementer, herunder ”andre driftsomkostnin-

ger” er angivet med så vage kriterier, at der er rum for udfyldende fortolkning. Det 

præciseres således ikke i hverken loven eller dens forarbejder, hvad der forstås ved 

andre driftsomkostninger.  

 

74.               Lovens princip om nødvendige omkostninger betyder, at varmeforsy-

ningsvirksomhederne skal vise, at de driver virksomheden omkostningseffektivt. 

Dette betyder, at varmeforsyningsvirksomheden producerer og distribuerer varmen 

på en sådan måde, at fjernvarmeforbrugerne skal betale så lidt som muligt for en 

sikker og stabil varme. Er omkostningen rimelig i forhold til et effektivt drevet 

værk vil den resulterende varmepris ikke umiddelbart kunne anses for at være 

urimelig.  

 

75.               Hertil kommer også, at afgørende for, om en varmeforsyningsvirk-

somhed kan indregne nærmere angivne omkostningselementer i varmeprisen af-

hænger af, om aktiviteten kan anses for at være en naturlig aktivitet for en varme-

forsyningsvirksomhed.  

 

76.               Ved behandling og afgørelser i sager om indregningsberettigede om-

kostninger, er der således et dobbelt hensyn at varetage; dels hensynet til virksom-

heden og dens drift, dels hensynet til varmeforbrugerne, således at de sikres deres 

ret til den lavest mulige omkostningsbestemte varmepris.  

 

77.               Energitilsynet har tidligere i en sag taget stilling til spørgsmålet om 

indregning af omkostninger til internationale aktiviteter.  

 

78.               Sagen drejede sig om regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmesel-

skab I/S (VEKS) og blev behandlet på tilsynets møde den 26. februar 2007. Sagen 

rejste bl.a. spørgsmålet, om VEKS kunne indregne udgifter til forskellige interna-

tionale aktiviteter i varmeprisen [sag 4/0920-8901-0017]. Aktiviteterne drejede sig 

om tre forsknings- og udviklingsprojekter og fem projekter med rådgivning uden-

for landets grænser. Tre af aktiviteterne havde ekstern finansiering og var derfor 

udgiftsneutrale for VEKS.   

 

79.               Sekretariatet bemærkede i sagen, at alle udgiftsposter vedrørte aktivi-

teter, der har naturlig sammenhæng med driften af en varmeforsyningsvirksomhed 

af VEKS' art og størrelse, og at det samlede beløb var beskedent i forhold til 

VEKS' samlede omsætning. Sekretariatet fandt derfor ikke anledning til at kritise-

re, at disse udgifter indgik i beregningen af priserne.    

 

  



ENERGITILSYNET  Side 13/14 

80.               Det er sekretariatets vurdering, at de hensyn, der lå til grund i oven-

nævnte sag også kan gøres gældende i nærværende sag. Det er således sekretaria-

tets overordnede vurdering, at Fjernvarme Fyns deltagelse i et projekt om system-

eksport indenfor fjernvarme og energibesparelser må anses for at have en naturlig 

sammenhæng med driften af en varmeforsyningsvirksomhed af Fjernvarme Fyns 

art og størrelse. Det er således bl.a. forventningen, at deltagelse i projektet vil 

medvirke til, at der bliver skabt bedre løsninger i virksomhedens drift. Da selve 

arbejdet er udskilt til selvstændig fond, er fondens økonomi adskilt fra regnskabet 

med varmeforbrugerne.  

 

81.               Endelig kommer, at de samlede omkostninger til deltagelse er beske-

dent i forhold til Fjernvarme Fyns samlede omsætning, idet omkostningerne pr. år 

efter det oplyste gennemsnitligt udgør 0,4 ‰ af omsætningen.  

 

82.               Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at Fjernvarme Fyn i 

overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven kan indregne omkostnin-

ger til deltagelse i projektet i varmeprisen.   

 

83.               Det er sekretariatets vurdering, at der herved tages et rimeligt hensyn 

til såvel varmeforsyningsvirksomheden som dens varmeforbrugere.  

 

84.               Hvis Fjernvarme Fyn overvejer at investere eller indgå i projekter 

afledt af fondens arbejde, vil dette forudsætte en særskilt vurdering. Det kan dog 

her oplyses, at Energitilsynet i spørgsmål om indregning af realiserede gevinster 

og tab ved værdipapirer eller på valuta tidligere har vurderet, ar indtægter uden 

videre indregnes i prisberegningen, mens tab kun kan indregnes efter en konkret 

vurdering af baggrund og grundlaget for den konkrete investering. Se hertil tilsy-

nets afgørelse af 25. maj 2009.  

 

85.               Energitilsynet er imidlertid ikke afskåret fra at tage spørgsmålet op til 

fornyet overvejelse, hvis indregningen af disse omkostninger på et senere tids-

punkt skulle føre til urimelige priser.  

 
TILKENDEGIVELSE 
86.               På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegav 

Energitilsynet:  

 At omkostninger, forbundet med projektet, ikke kan indregnes 

som en energispareaktivitet i medfør af varmeforsyningslovens § 

29, stk. 1, nr. 2.  

 At omkostningerne kan indregnes i den omkostningsbestemte 

varmepris i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, da akti-

viteten må anses for at have en naturlig sammenhæng med driften 

af en varmeforsyningsvirksomhed af Fjernvarme Fyns art og stør-

relse – blandt andet også i lyset af forventningen om, at deltagelse 

i projektet vil kunne medføre bedre løsninger i virksomhedens 

drift. Hertil kommer, at det samlede beløb er beskedent i forhold 

til Fjernvarme Fyns samlede omsætning, og at Fjernvarme Fyns 

bidrag er endeligt aftalt, således at der ikke kan rejses krav mod 

virksomheden i forhold til fondens aktiviteter.  
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 At Energitilsynet ikke er afskåret fra at tage spørgsmålet op til 

fornyet overvejelse, hvis indregningen af omkostninger på et sene-

re tidspunkt skulle føre til urimelige priser, jf. varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4. 


