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RESUMÉ 
1.                                VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) har rettet henven-

delse til Energitilsynet med en anmodning om tilsynets stillingtagen til, om hvor-

vidt et forslag om prisdifferentiering med prisgaranti, fritagelse for betaling af 

investeringsbidrag, samt ændring af leveringsgrænsen for kunder, der konverteres 

fra naturgas til fjernvarme kan anses for urimeligt i henhold til varmeforsyningslo-

vens regler.  

 

2.                                Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til spørgsmålet 

om, hvorvidt en prisdifferentiering i forbindelse med en prisgaranti kan anses for 

at være urimelig i henhold til varmeforsyningsloven regler, hvorfor sagen fore-

lægges Energitilsynet.  

 

3.                                Sagen er dermed principiel, og der er et antal sager, der af-

venter Energitilsynets afgørelse.  

 

4.                                VEKS´ eksisterende kunder består af distributionsselskaber. 

Aktuelt er VEKS derfor alene et transmissionsselskab.  

 

5.                                De nye kunder i de konverterede områder vil bestå af bolig-

selskaber og store erhvervsvirksomheder. I dette område bliver VEKS derfor også 

et distributionsselskab. VEKS vil derfor have ét område, hvor VEKS er transmis-

sionsselskab og ét område, hvor VEKS både er transmissions – og distributions-

selskab. Alene for at kunne sondre mellem de to områder kaldes det oprindelige 

forsyningsområde i den foreliggende sag VEKS transmission og det nye område 

VEKS distribution. Det understreges, at der alene er tale om en sproglig sondring, 

idet der juridisk er tale om et selskab.     
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6.                                Forslaget til den fremtidige prisstruktur i VEKS distribution 

består, som ovenfor nævnt, af fire elementer: 

1. Indførelse af en prisdifferentiering mellem VEKS´ transmission og VEKS 

distribution.  

2. Mulighed for en prisgaranti for de konverterede kunder om, at prisen for 

fjernvarme ikke overstiger 90 % af kundens udgift til naturgasopvarmning 

i det foregående år.    

3. Manglende krav om betaling af tilslutningsbidrag for VEKS distribution.  

4. Flytning af leveringsgrænsen, således at VEKS distribution betaler og ejer 

varmevekslere og betaler for nedtagning af gaskedler.   

 

7.                                VEKS distributionstarif sammensættes for disse kunder af 

VEKS´ generelle tarif (betegnet Bidrag 1). Derudover betales et bidrag (Bidrag 2), 

der dækker pumpeudgifter, varmetab, administration og reparationer vedrørende 

VEKS distribution og endelig et bidrag (Bidrag 3), der dækker afskrivninger på og 

forrentning af anlægsinvesteringer i VEKS distribution.  

 

8.                                Det er i sagen oplyst, at det økonomiske grundlag for fast-

sættelse af prisen for VEKS distribution - herunder garantistillelsen – forudsætter, 

at anlægsinvesteringerne i VEKS distribution afskrives over 18 år. Hvis denne 

forudsætning realiseres, vil VEKS transmission ikke bidrage økonomisk til an-

lægsomkostningerne i VEKS distribution. Realiseres disse forudsætninger ikke, 

finder VEKS, at der er saglig grund til at lade VEKS transmission bidrage til rest-

afskrivningerne, da udvidelsen er til gavn for hele selskabet.   

 

9.                                De kunder, der tænkes omfattet af prisdifferentieringen vil få 

mulighed for at blive konverteret fra naturgasforsyning til fjernvarme, hvis et pro-

jektforslag om ændring af områdeafgræsning bliver vedtaget af de relevante kom-

munalbestyrelser.    

 

10.                            Da projektforslaget endnu ikke er vedtaget, og konverteringen 

ikke er gennemført, er den foreslåede tarif endnu ikke implementeret. Der forelig-

ger derfor ikke en handling, som Energitilsynet eventuelt kan gribe ind overfor. 

Energitilsynet kan derfor ikke træffe en afgørelse, men alene give en tilkendegi-

velse af tilsynets vurdering af spørgsmålet.  

 

11.                            Sagen rejser følgende spørgsmål:  

1. Kan den foreslåede prisdifferentiering og prisgaranti anses for urimelig i 

henhold til varmeforsyningsloven?   

2. Kan det betragtes som urimeligt, at kunder der ikke er omfattet af prisga-

rantien skal være med til at dække eventuelle tab som følge af, at afskriv-

ningerne vedrørende det konverterede område ikke kan afholdes indenfor 

afskrivningsbekendtgørelsens tidsramme.    

3. Kan det betragtes som urimeligt, at de nytilsluttede kunder ikke betaler til-

slutningsbidrag?  

4. Kan det betragtes som urimeligt, at VEKS ændrer leveringsgrænsen, og 

dermed afholder omkostningerne til ændring af de nye kunders interne in-

stallationer?  
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5. Vil et kompensationsbeløb til naturgasselskabet, der er godkendt af kom-

munalbestyrelsen, som led i godkendelsen af projektforslaget om ændring 

af områdeafgrænsning, være en indregningsberettiget omkostning?   
 
PRISDIFFERENTIERING  

12.                            Varmeforsyningsloven åbner mulighed for, at kollektive var-

meforsyninger kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af 

forbrugere og geografiske områder forudsat, at denne differentiering sker på en 

objektiv og ikke-diskriminerende måde. Da de omkostninger der indgår i prisdiffe-

rentieringens Bidrag 2 og 3 alene vedrører de kunder, der omfattes af differentie-

ringen, må den betragtes som objektiv og ikke diskriminerende.  
 
PRISGARANTI 

13.                            Prisgarantien betyder, at summen af de tre elementer i prisdif-

ferentieringen (Bidrag 1, 2 og 3) aldrig kan overstige 90 % af kundens udgifter til 

naturgasopvarmning det foregående år.  

 

14.                            VEKS´ beregninger viser, at anlægsomkostningerne med 

overvejende sandsynlighed vil være afskrevet over 18 år. Anlægsomkostningerne 

vil således være afskrevet inden udløbet af de privatretlige aftaler om prisgaranti, 

der har en løbetid på 20 år.  

 

15.                            Anlægsomkostningerne til VEKS distribution som følge af 

konverteringsprojektet ville af VEKS kunne være pålagt samtlige kunder. VEKS 

har imidlertid som udgangspunkt indregnet dem i prisdifferentieringen, således at 

VEKS distribution betaler disse omkostninger. Derudover bidrager disse kunder til 

betalingen af VEKS´ øvrige anlægsomkostninger gennem betaling af Bidrag 1. 

VEKS transmission opnår derved, at der ved udvidelsen er flere til at betale til de 

faste omkostninger.  

 

16.                            På denne baggrund vurderer sekretariatet, at det ikke kan be-

tragtes som urimeligt, at VEKS transmission påføres en risiko for at komme til at 

bidrage til betaling af anlægsaktiverne i VEKS distribution, hvis naturgasprisen 

falder.    

 

17.                            En højere naturgaspris vil betyde, at VEKS kan afskrive inve-

steringerne hurtigere end forventet. Når anlægsinvesteringerne for de konverterede 

kunder er afskrevet kan VEKS ikke fortsat opkræve en varmepris, som om der 

fortsat skulle afskrives på anlægget, med mindre nyinvesteringer giver grundlag 

herfor.  
 
TILSLUTNINGSBIDRAG 

18.                            Vedrørende spørgsmålet om betaling af tilslutningsbidrag 

(investeringsbidrag og stikledningsafgift) følger det af Energitilsynets praksis, at 

det ikke kan anses for urimeligt, at en kollektiv varmeforsyning i en afgrænset 

periode tilbyder tilslutning imod betaling af nedsat tilslutningsbidrag eller tilbyder 

gratis tilslutning. Baggrunden herfor er, at en tilslutning af nye forbrugere er til 

gavn for samtlige forbrugere.     
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ÆNDRING AF LEVERINGSGRÆNSE  

19.                            Hvad angår betaling for de interne installationer har VEKS 

foreslået, at flytte leveringsgrænsen i det konverterede område til den sekundære 

side af varmevekslerne. Dette spørgsmål har ikke været forelagt Energitilsynet, 

men sekretariatet har i en vejledende udtalelse fundet, at en sådan ændring af leve-

ringsgrænsen, efter sekretariatets foreløbige vurdering ikke kan betragtes som 

urimelig. Begrundelsen herfor er, at forsyningens drift dermed optimeres, og mu-

lighederne for vedligeholdelse af varmevekslerne lettes, da varmevekslerne er ens, 

hvilket er til gavn for samtlige forbrugere.    
 
KOMPENSATION 

20.                            Projektforslaget, der er indsendt til kommunerne, indeholder 

et forslag om, at naturgasselskabet skal have udbetalt en kompensation for tab af 

kunder.  

 

21.                            Energitilsynet har tilkendegivet, at hvis det som led i den 

godkendende myndigheds (kommunes) behandling af et projektforslag om æn-

dring af områdebegrænsning er godkendt, at der skal gives kompensation, er ud-

giften hertil en indregningsberettiget omkostning. Omkostningen til kompensation 

indregnes som en del af anlægssummen.  

 
TILKENDEGIVELSE 
22.                            Energitilsynet tilkendegav:  

 At den foreslåede prisdifferentiering og prisgaranti for de konverterede 

kunder i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, må betragtes som 

objektiv og ikke diskriminerende, hvis:   

 Maksimalprisen inden for prisgarantien aldrig kan blive højere, end der er 

omkostningsdækning for.    

 At det ikke kan betragtes som urimeligt i henhold til varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4:     

 At samtlige kunder helt eller delvis bidrager til betaling af anlægsomkost-

ningerne i nye forsyningsområder, da tilslutningen af kunderne i de kon-

verterede område må betragtes som en fordel for samtlige kunder.     

 At undlade at opkræve tilslutningsbidrag med den virkning, at samtlige 

kunder dækker omkostningerne hertil, idet antallet af bidragydere til de-

ling af faste omkostninger øges ved tilslutning af nye kunder.   

 At leveringsgrænsen overgår fra forbrugerne til varmeleverandøren, når 

ejerforholdet tilsvarende ændres.   

 At udgifter til kompensation, der som led i projektforslaget er godkendt af 

kommunalbestyrelsen, indregnes som en del af anlægssummen, jf. Energi-

tilsynets tilkendegivelse af 23. februar 2009. Energitilsynet vil ikke være 

afskåret fra i konkrete tilfælde at vurdere de prismæssige virkninger af den 

prisgodkendende myndigheds beslutning om kompensation.  
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SAGSFREMSTILLING 
23.                            Den 16. juni 2010 anmodede VEKS Energitilsynet om at tage 

stilling til et forslag til en tarifmodel med prisdifferentiering og prisgaranti for 

kunder, der ønsker at konvertere fra naturgas til fjernvarme. VEKS har efterføl-

gende afgivet yderligere oplysninger i sagen.  

 

24.                            VEKS´ eksisterende kunder består af distributionsselskaber. 

Aktuelt er VEKS derfor alene et transmissionsselskab.  

 

25.                            De nye kunder i de konverterede områder vil bestå af bolig-

selskaber og store erhvervsvirksomheder. I dette område bliver VEKS derfor også 

distributionsselskab. VEKS vil derfor have ét område, hvor VEKS er transmissi-

onsselskab og ét område, hvor VEKS både er transmissions – og distributionssel-

skab. Alene for at kunne sondre mellem de to områder kaldes det oprindelige for-

syningsområde i den foreliggende sag VEKS transmission og det nye område 

VEKS distribution. Det understreges, at der alene er tale om en sproglig sondring, 

idet der juridisk er tale om et selskab.     

 

26.                            Konverteringen fra naturgas til fjernvarme kan realiseres, hvis 

et projektforslag om ændring af områdeafgrænsning bliver vedtaget af de relevante 

kommunalbestyrelser. Projektforslaget er fremsendt til kommunerne og forventes 

forelagt for kommunalbestyrelserne i januar 2011. Hvis forslaget vedtages, vil det 

kunne blive endeligt godkendt i marts eller april 2011, hvis der ikke er fremkom-

met indsigelser imod forslaget i høringsperioden.  

 

27.                            Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til spørgsmålet 

om, hvorvidt en prisdifferentiering i forbindelse med en prisgaranti kan anses for 

at være urimelig i henhold til varmeforsyningsloven regler, hvorfor sagen fore-

lægges Energitilsynet.  

 

28.                            Sagen rejser flere problemstillinger. Nedenfor er redegørelsen 

opdelt i de respektive problemstillinger.  
 
PRISDIFFERENTIERING 

29.                            VEKS foreslår at indføre en prisdifferentiering mellem VEKS 

transmission og VEKS distribution. VEKS transmission fortsætter med at betale 

VEKS´ generelle tarif.   
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30.                            Den påtænkte pris for VEKS distribution foreslås sammensat 

på følgende måde: 

 Bidrag 1: VEKS transmissions generelle tarif ved levering af varme (beta-

les af samtlige distributionsselskaber, der får leveret varme fra VEKS)    

 Bidrag 2: Pumpeudgifter, varmetab, administration og reparationer (alene 

omkostninger der vedrører VEKS distribution i konverteret område).   

 Bidrag 3: Afskrivning på og forrentning af anlægsinvesteringer (alene an-

lægsomkostninger i VEKS distribution)   

 Undladelse af at kræve tilslutningsbidrag i VEKS distribution. Omkost-

ningerne afholdes i stedet som en del af anlægsomkostningerne i VEKS 

distribution.    

 Varmevekslerne i VEKS distribution betales og ejes af VEKS, og VEKS 

betaler for nedtagelse af gaskedler. Omkostningerne indgår som anlægs-

omkostning i VEKS distribution.   

 

31.                            Prisdifferentieringen for disse nye kunder adskiller sig således 

fra prisen over for VEKS´ øvrige kunder (distributionsselskaber) ved Bidrag 2 og 

3.  

 

32.                             Gennem deltagelse i betalingen af VEKS transmissions gene-

relle tarif, der indeholder både et fast og et variabelt element, deltager VEKS di-

stribution i betalingen af omkostningerne i VEKS transmission på lige fod med de 

øvrige kunder.    

 

33.                            De omkostninger der dækkes af Bidrag 1, 2 og 3 vil blive 

dækket prioriteret således, at udgifterne til Bidrag 1 og 2 vil blive dækket først. 

Hvis der herefter, som følge af den stillede prisgaranti, se nedenfor, ikke er nok 

indtægter til at dække årets forventede Bidrag 3, vil der ske en regulering af af-

skrivningerne indenfor rammerne af afskrivningsbekendtgørelsen, der højst tilla-

der en afskrivning over 30 år.  
 
PRISGARANTI  

34.                            For at tilskynde flest mulige kunder til at skifte fra naturgas til 

fjernvarme, tilbydes kunderne i VEKS distribution en garanti om, at de kommer til 

at betale en fjernvarmetarif, der ikke overstiger 90 % af kundens respektive bereg-

nede udgift til opvarmning med naturgas i det foregående år, hvis de ikke havde 

konverteret til fjernvarme.  

 

35.                            VEKS har i sin henvendelse til Energitilsynet udførligt rede-

gjort for, hvorledes kundernes beregnede omkostning til fyring med naturgas vil 

blive fastlagt og dermed, hvordan den maksimale pris for fjernvarme findes. I 

omkostningerne til fyring med naturgas medregnes alle omkostninger ved anven-

delsen, dvs. den totale brændselspris, årsnyttevirkningsgrad af kedelanlæg, for-

rentning og afskrivninger, samt drift og vedligeholdelse af forbrugerens anlæg.  

 

36.                            Forholdet mellem prisgaranti og faktiske omkostninger til 

naturgasfyring vil blive justeret i forbindelse med VEKS´ eftervisning af årets 

varmepris. Eventuelle differencer reguleres som i andre situationer ved regulering 

af over/underdækning.  
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37.                            Prisgarantien træder i kraft ved indgåelse af den privatretlige 

leveringsaftale med de konverterede kunder. Aftalerne vil have en løbetid på mak-

simalt 20 år. Efter udløbet af aftaleperioden vil VEKS vurdere udformningen af en 

ny leveringsaftale, specielt vil status for afskrivning af selskabets aktiver få ind-

flydelse på udformningen af en ny leveringsaftale. Hvis anlægsaktiverne i det 

konverterede område er fuldt ud nedskrevet vil varmeprisen blive sænket, idet 

Bidrag 3 vil bortfalde, mens varmeprisen vil blive fastholdt, hvis anlægsaktiverne 

ikke er fuldt ud nedskrevet.   

 

38.                            Hvis det efter 25 år vurderes, at anlægsinvesteringerne i 

VEKS distribution ikke kan afskrives fuldt ud inden for afskrivningsbekendtgørel-

sens 30–årige afskrivningsperiode, har VEKS besluttet, at både VEKS transmissi-

on og VEKS distribution skal deltage i betaling af restafskrivningerne.  

 

39.                            VEKS finder dette rimeligt, da kunderne i VEKS distribution 

gennem betaling af VEKS transmissions generelle tarif har deltaget i betalingen af 

VEKS transmissions faste omkostninger siden deres tilslutning. Dermed har 

VEKS transmission haft fordel af udvidelsen.  

 
TILSLUTNINGSBIDRAG  

40.                            Ifølge VEKS´ forslag skal VEKS distribution ikke betale til-

slutningsbidrag (investeringsbidrag og stikledningsbidrag). Omkostningerne til 

dækning af investeringsbidrag vil blive dækket under anlægsomkostninger til 

VEKS distribution.  
 
BETALING AF INTERNE INSTALLATIONER GENNEM ÆNDRING AF LEVERINGS-
GRÆNSEN TIL SEKUNDÆRSIDEN AF VARMEVEKSLERNE  

41.                            Betaling af interne installationer på den sekundære side af 

varmeveksleren ved konvertering til fjernvarme afholdes normalt af forbrugeren, 

da leveringsgrænsen normalt går på den primære side af varmeveksleren, og det er 

forbrugeren, der ejer og er ansvarlig for det interne net.   

 

42.                            VEKS ønsker at ændre leveringsgrænsen i VEKS distribution 

til sekundærsiden af varmeveksleren. De nye kunders varmeveksler vil herefter 

være en del af det kollektive forsyningsnet. Omkostningerne til nedtagning af gas-

kedel og opsætning af varmeveksler vil ligeledes blive behandlet som en anlægs-

omkostning.  

 

43.                            Da der er tale om en anlægsomkostning i VEKS distribution, 

har VEKS som et led i prisdifferentieringen, valgt at henføre omkostningen til 

Bidrag 3.     
 
INDREGNING AF KOMPENSATIONSBELØB 

44.                            VEKS har indsendt et projektforslag for VEKS distribution til 

de relevante kommunale myndigheder I dette projektforslag indgår forslag om 

betaling af en kompensation til naturgasselskabet på 1,7 gange den årlige distribu-

tionstarif for naturgas betalt som et éngangsbeløb. Forslaget til kompensation er 

aftalt mellem VEKS og naturgasselskabet.  Det er endvidere aftalt, at kompensati-

onsbeløbet vil blive ændret, hvis det strider imod bestemmelserne i den kommende 

bekendtgørelse om kompensationsbetaling.    

 



ENERGITILSYNET |  Side 8/16 

45.                            Energistyrelsen udarbejder for øjeblikket forslag til modeller 

for kompensationsbetaling. Modellerne vil blive forlagt energiordførerne i de poli-

tiske partier. Når der er truffet politisk beslutning om hvilken model, der skal ind-

føres, vil Energistyrelsen begynde udarbejdelse af en bekendtgørelse.   

 

46.                            Da kommunalbestyrelserne ikke har behandlet projektforsla-

get, herunder forslaget om kompensationsbetaling, er det endnu ikke afgjort, om 

naturgasselskabet vil få tildelt kompensation som følge af den ændrede område 

afgrænsning.  

 

47.                            Hvis projektforslaget godkendes, inklusiv forudsætningerne 

om betaling af kompensation og kompensationens størrelse, vil omkostningen 

hertil blive betragtet som en del af anlægsinvesteringerne ved projektet. Omkost-

ningerne til kompensation vil som led i prisdifferentieringen indgå som et delele-

ment i Bidrag 3.  

 
HØRINGSSVAR FRA VEKS 

48.                            Udkast til notat til Energitilsynet har været sendt i høring hos 

VEKS. Efter at VEKS havde modtaget udkastet til notatet afholdt Energitilsynets 

sekretariat et møde med VEKS med henblik på sagens yderligere oplysning. 

VEKS har den 8. november 2010 fremsendt høringssvar i sagen.    

 

49.                            rne i høringssvaret er en opsummering af de punkter, der blev 

drøftet under mødet med Energitilsynet og består i en uddybning af oplysningerne 

i det af VEKS tidligere fremsendte notat. De uddybende oplysninger i høringssva-

ret er indarbejdet i notatet.  

 

50.                            I høringssvaret oplyser VEKS, at de privatretlige aftaler om 

prisdifferentiering med prisgaranti, som selskabet vil indgå med kunderne i VEKS 

distribution forventes at få en løbetid på maksimalt 20 år. Ved udløbet af aftalen 

vil en status for afskrivningerne på anlægsaktiverne i VEKS distribution indgå i 

vurderingen af, hvorledes en ny aftale skal udformes.  

 

51.                            Hvis afskrivningerne på anlægsaktiverne i VEKS distribution 

ikke kan afholdes inden for afskrivningsperioden på 30 år, finder VEKS det rime-

ligt, at VEKS transmission deltager i betalingen af restafskrivningen, da VEKS 

distribution siden tilslutningen vil have bidraget til VEKS transmissions faste ud-

gifter gennem betalingen af VEKS transmissions tarif.  
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LOVGRUNDLAG  
52.                            Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner udtømmende, 

hvilke omkostninger, der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. 

§ 20, stk. 1, er sålydende:  

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

syningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 

25 MW samt geotermiske anlæg m.v. 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 samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og 

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

sentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 7, 

og § 20 b.    
 
INDGREBSBEFØJELSE  

53.                            I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kan Energi-

tilsynet gribe ind, hvis tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er 

urimelige.  

§ 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, hvis forholdet ikke gennem 

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

deling eller betingelser.    
 
PRISDIFFERENTIERING 

54.                            Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, giver muligheder for 

prisdifferentiering. Bestemmelsen om prisdifferentiering kom oprindeligt ind med 

en ændring af loven i 1982 (L 197 af 3. juni 1982). Bestemmelsen blev dog i 2000 

præciseret, således at det klart fremgår af bestemmelsen, at det er værkerne, der 

har kompetencen til at differentiere. Af bemærkningerne til lovforslaget (L240 af 

29. marts 2000) fremgår, at det forudsættes at ske efter objektive og ikke-

diskriminerende kriterier. § 20, stk. 5, er sålydende:  

§ 20, stk. 5. De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige 

priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder.   
 
PRISGARANTI 

55.                            På baggrund af praksis hos Energitilsynet og Gas – og Var-

meprisudvalget indebærer Varmeforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv” princip, at 

den enkelte forbruger skal betale de omkostninger, der er forbundet med hans for-

brug, og som udgangspunkt ikke må belastes med omkostninger der vedrører an-

dre forbrugere (princippet om kostægte tarifering). Udgangspunktet modificeres i 

de tilfælde, hvor en tilslutning af en større kreds af forbrugere eller forbrugere med 

større aftag ud fra en samlet betragtning må anses for at være til gavn for hele 

forsyningsområdet. Dette gør sig f.eks. gældende ved ydelse af rabatter mv.   
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AFSKRIVNINGER 

56.                            I henhold til § 4, stk. 3, i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 

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

steringer og forrentning af indskudskapital skal det enkelte års anlægssum være 

afskrevet over en periode på 30 år fra idriftsættelsestidspunktet. § 4, stk. 3 er såly-

dende:  

§ 4, stk. 3. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der om-

fatter den 31. marts 1982 foretages afskrivninger særskilt for det enkelte års 

samlede anlægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en 

periode på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.    
 
TILSLUTNINGSBIDRAG 

57.                            Hvis det fremgår af en kollektiv varmeforsynings leveringsbe-

tingelser, kan forsyningen af nytilsluttede forbrugere kræve betaling af investe-

ringsbidrag og stikledningsbidrag.  

 

58.                            Investeringsbidraget er den nye forbrugers betaling for at få 

del i forsyningens eksisterende infrastruktur. Stikledningsbidraget er betaling for 

den stikledning, der forbinder en distributionsledning til forbrugerens egen interne 

installation.  

 

59.                            De to bidrag slås ofte sammen til ét bidrag betegnet tilslut-

ningsbidrag.   

 

60.                            I henhold til Gas- og Varmeprisudvalgets cirkulæreskrivelse 

af september 1995 kan det ikke betragtes som urimeligt, at en kollektiv varmefor-

syning i en afgrænset periode tilbyder nye forbrugere tilslutning imod betaling af 

nedsat tilslutningsbidrag eller, at der i en periode tilbydes gratis tilslutning.  

 

61.                            Begrundelsen herfor er, at tilslutning af nye forbrugere vil 

betyde, at der - til glæde for samtlige forbrugere – bliver flere til at betale forsy-

ningens faste udgifter.  
 
ÆNDRING AF LEVERINGSGRÆNSEN TIL SEKUNDÆRSIDEN AF VARMEVEKSLER 

62.                            Energitilsynet har ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvor-

vidt det kan anses for urimeligt, at leveringsgrænsen flyttes til sekundærsiden af 

varmevekslerne, således at varmevekslerne ejes af varmeforsyningen som en del af 

det kollektive forsyningsnet.  

 

63.                            Sekretariatet har afgivet en vejledende udtalelse om spørgs-

målet i en besvarelse til Sønderborg Fjernvarme, som ønskede at flytte leverings-

grænsen, således at forbrugernes varmevekslere fremover ejes af fjernvarmeværket 

og udgør en del af det kollektive forsyningsnet.  

 

64.                            Baggrunden for ønsket var dels at tilskynde til tilslutning af 

nye forbrugere, idet forbrugerens udgift til tilslutning bliver formindsket, dels at 

optimere forsyningens drift.  
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65.                            Sekretariatet udtalte vejledende, at en ændring af Sønderborg 

Fjernvarmes leveringsbetingelser som medførte, at grænsen blev flyttet til sekun-

dærsiden af varmeveksleren, efter sekretariatets opfattelse ikke kunne betragtes 

som urimelig i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

66.                            Sekretariatet lagde i sin vejledende udtalelse vægt på, at for-

slaget til ændring af leveringsgrænsen, udover at tilskynde til tilslutning af nye 

forbrugere, ville bevirke, at varmevekslerne bliver ens, hvilket vil optimere drif-

ten, ligesom fjernvarmeværket som led i den løbende vedligeholdelse kan sikre, at 

varmevekslerne ikke kalker til. Såvel den øgede tilslutning som den optimerede 

drift vil være en fordel for samtlige forbrugere.  
 
INDREGNING AF KOMPENSATIONSUDGIFT 

67.                            I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, kan Klima – 

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

nævnte, herunder kompensationsudgifter kan indregnes i varmeprisen. § 20, stk. 2, 

er sålydende:  

§ 20, stk. 2. Klima – og Energiministeren kan fastsætte regler om, at andre 

udgifter og omkostninger end de i § 20, stk. 1, nævnte, kan indregnes i pri-

serne, jf. dog stk. 7. Klima – og energiministeren kan endvidere fastsætte 

regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til ændring 

af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, hen-

læggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af 

indskudskapital.  

 

68.                            Ministeren har endnu ikke udnyttet bemyndigelsen til at ud-

stede en bekendtgørelse om indregning af udgifter til kompensation. Energistyrel-

sen arbejder for øjeblikket med forslag til modeller til beregning af kompensation. 

Efter at der er opnået politisk enighed om en model, vil Energistyrelsen begynde 

udarbejdelse af forslag til bekendtgørelse.  

 

69.                            Energitilsynet har tidligere (på sit møde den 23. februar 2009) 

taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt udgifter til betaling af kompensation til 

et naturgasselskab, der må afgive forbrugere, kan anses for en indregningsberetti-

get omkostning for den kollektive fjernvarmeforsyning, der får tilført disse forbru-

gere.  

 

70.                            Energitilsynet vurderede, at varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, skal fortolkes snævert, hvad angår indregningsberettigede omkostninger, da 

bestemmelserne konkret oplister de udgifter/omkostningsarter, som kan indregnes 

i fjernvarmepriserne. En kompensation til et naturgasselskab som følge af en kon-

vertering af naturgaskunder til fjernvarme er, efter tilsynets vurdering, en omkost-

ningsart af en så specifik natur, at omkostningen ikke prismæssigt blot kan indfor-

tolkes i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, som eksempelvis "andre driftsomkost-

ninger".  

 

71.                            Energitilsynet vurderede, at kompensationen kan være en del 

af anlægssummen, og derved indgå i afskrivningsgrundlaget. Det afgørende herfor 

må være, hvorvidt omkostningerne til kompensationen indgår i et projektforslag 

for omlægning af naturgas til fjernvarme, der er behandlet af den projektgodken-

dende myndighed.  
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72.                            Energitilsynet tilkendegav, at tilsynet i en sag om omkostnin-

ger til kompensation til et naturgasselskab vil lægge den projektgodkendende 

myndigheds afgørelse til grund for vurderingen af, om en omkostning til kompen-

sation kan betragtes som et delelement i enten et underskud ved etablering og ud-

bygning af forsyningssystemerne, eller i anlægssummen.  

 

73.                            Dermed tilkendegav Energitilsynet, at spørgsmålet om, hvor-

vidt en eventuel kompensation er en nødvendig omkostning i et projektforslag, er 

op til den projektgodkendende myndighed at afgøre, men at Energitilsynet ikke i 

konkrete tilfælde vil være afskåret fra at vurdere de prismæssige virkninger af den 

prisgodkendende myndigheds beslutning om kompensation.  

 
BEGRUNDELSE 
74.                            Sagen rejser følgende spørgsmål:  

1. Kan den foreslåede prisdifferentiering med prisgaranti anses for urimelig i 

henhold til varmeforsyningsloven?   

2. Kan det betragtes som urimeligt, at kunder der ikke er omfattet af prisga-

rantien skal være med til at dække eventuelle tab som følge af, at afskriv-

ningerne vedrørende det konverterede område ikke kan afholdes indenfor 

afskrivningsbekendtgørelsens tidsramme.    

3. Kan det betragtes som urimeligt, at de nytilsluttede kunder ikke betaler til-

slutningsbidrag?   

4. Kan det betragtes som urimeligt, at VEKS ændrer leveringsgrænsen, og 

dermed afholder omkostningerne til ændring af de nye kunders interne in-

stallationer?   

5. Vil et kompensationsbeløb til naturgasselskabet, der er godkendt af kom-

munalbestyrelsen, som led i godkendelsen af projektforslaget om ændring 

af områdeafgrænsning, være en indregningsberettiget omkostning?     
 
VEDRØRENDE PRISDIFFERENTIERING 

75.                            Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, åbner mulighed for, at 

kollektive varmeforsyninger kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, 

grupper af forbrugere eller geografiske områder. Denne differentiering skal ske på 

et sagligt ikke - diskriminerende grundlag.  

 

76.                            VEKS distribution deltager ved betalingen af Bidrag 1 i beta-

lingen af VEKS´ generelle tarif. Denne betaling dækker de omkostninger, der er 

ved at distribuere varme ud til VEKS distribution.  Derudover betaler VEKS di-

stribution Bidrag 2 og 3. Bidrag 2 og 3 dækker omkostninger, der alene vedrører 

de konverterede kunder.    

 

77.                            Da VEKS distribution deltager i betalingen af VEKS´ gene-

relle tarif på lige fod med VEKS transmission, og dermed deltager i betalingen af 

de faste omkostninger, må tilslutningen af VEKS distribution betragtes som en 

fordel for VEKS transmission. Derudover betaler VEKS distribution gennem Bi-

drag 2 og 3 de omkostninger ved varmeleveringen, der alene vedrører deres områ-

de samt afskrivning på og forrentning af anlægsudgifterne i VEKS distribution, 

således at disse omkostninger ikke belaster VEKS transmission.     
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78.                            På denne baggrund vurderer sekretariatet, at indførelsen af 

prisdifferentieringen ikke kan betragtes som diskriminerende overfor de øvrige 

forbrugere.    
 
VEDRØRENDE PRISGARANTIEN 

79.                            Prisgarantien overfor VEKS distributions kunder vil indgå i 

de privatretlige aftaler, der af VEKS vil blive indgået med de disse kunder. Afta-

lerne løbetid vil være maksimalt 20 år.  

 

80.                            Efter udløbet af de privatretlige aftaler, vil VEKS vurdere 

aftalegrundlaget. I vurderingen vil indgå status for afskrivningerne af anlægssum-

men i VEKS distribution. Garantiprisen vil blive reguleret i overensstemmelse 

med status på dette tidspunkt.    

 

81.                            VEKS´ beregninger viser, at anlægssummen i VEKS distribu-

tion kan påregnes afskrevet indenfor en 18-årig periode.  

 

82.                            Afskrivningsbekendtgørelsen tillader en afskrivningsperiode 

på højst 30 år. Afskrivninger der ikke er foretaget inden for denne periode kan 

ikke indregnes i priserne og er dermed tabt.  

 

83.                            Da afskrivningerne på det konverterede områdes anlæg an-

vendes som regulering til sikring af prisgarantiens overholdelse, opstår der risiko 

for, at anlægssummen ikke fuldt ud afskrives inden for afskrivningsperioden.  

 

84.                            Hvis anlægssummen som følge af prisgarantien ikke kan af-

skrives fuldt ud i afskrivningsperioden, opstår spørgsmålet om, hvordan restaf-

skrivningerne skal dækkes.     

 

85.                            VEKS oplyser i sit høringssvar, at VEKS har besluttet, at hvis 

det efter 25 år vurderes, at anlægssummen ikke fuldt ud kan afskrives inden for 

afskrivningsbekendtgørelsens 30-årige periode, skal VEKS transmission deltage i 

betalingen af restafskrivningerne. Dermed påføres VEKS transmission en risiko 

for eventuelt at skulle bidrage til betaling af anlægsomkostninger til VEKS distri-

bution. VEKS finder, at dette må anses for rimeligt, da de konverterede kunder så i 

en tilsvarende periode gennem betaling af Bidrag 1 har deltaget i betalingen af 

VEKS faste udgifter.     

 

86.                            VEKS distribution vil, som anført af VEKS, gennem hele 

afskrivningsperioden have deltaget i betalingen af VEKS´ generelle tarif, hvilket 

vil have været en fordel for VEKS transmission. Hertil kommer, at VEKS distribu-

tion også vil bidrage til en eventuel restafskrivning på lige fod med VEKS trans-

mission. Endelig er der tale om en risiko for en eventuel restafskrivning.  

 

87.                            På denne baggrund vurderer sekretariatet, at det ikke kan an-

ses for urimeligt, at VEKS transmission deltager i en eventuel restafskrivning i 

perioden, indtil anlægssummen er fuldt afskrevet eller afskrivningsperioden på 30 

år er udløbet.    

 

88.                            VEKS vurderer, at det er usandsynligt, at naturgasprisen vil 

falde så meget, at der ikke er fuld dækning for Bidrag 1 og 2.  
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89.                            Hvis naturgasprisen stiger, vil prisgarantien medføre, at de 

nye kunder vil blive opkrævet en høj varmepris, svarende til 90 % af omkostnin-

gerne ved naturgasopvarmning. I sådanne perioder vil afskrivningerne kunne sæt-

tes højt, og anlægget vil dermed afskrives hurtigere end forventet.  

 

90.                            Varmeforsyningslovens prisbestemmelse er en maksimalpris. 

Det vil sige, at det er i overensstemmelse med loven at aftale en lavere pris, men i 

strid med loven at aftale en højere pris.  

 

91.                            Når anlægssummen i VEKS distribution er afskrevet, kan der 

ikke fortsat opkræves en varmepris, som om, der fortsat skulle afskrives på an-

lægssummen med mindre nyinvesteringer giver grundlag herfor. I den situation 

bortfalder Bidrag 3.    
 
VEDRØRENDE FRITAGELSE FOR BETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG 

92.                            Med hensyn til spørgsmålet om fritagelse for betaling af til-

slutningsbidrag fremgår det af Gas – og Varmeprisudvalgets cirkulæreskrivelse af 

september 1995, der fortsat er gældende, at en kollektiv varmeforsyning i en peri-

ode kan tilbyde nye forbrugere gratis tilslutning. Baggrunden herfor er, at det må 

betragtes som en fordel for de allerede tilsluttede forbrugere, at der kommer nye 

forbrugere til, som deltager i betalingen af forsyningen faste omkostninger.  

 

93.                            VEKS distribution betaler deres andel af VEKS transmissions 

faste omkostninger, må det betragtes som en fordel for de hidtidige forbrugere, at 

VEKS distribution bliver tilsluttet. Det forhold at VEKS transmission også, som 

ovenfor beskrevet, påføres en risiko for betaling af anlægsomkostninger i VEKS 

distribution ændrer, efter sekretariatets vurdering ikke ved, at det samlet vurderes 

som en fordel for VEKS transmission, at VEKS distribution bliver tilsluttet uden 

betaling af tilsutningsbidrag.     
 
ÆNDRING AF LEVERINGSGRÆNSEN TIL SEKUNDÆRSIDEN AF VARMEVEKSLERNE 

94.                            Energitilsynet har ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvor-

vidt det kan anses for urimeligt at leveringsgrænsen flyttes til sekundærsiden af 

varmevekslerne, således at varmevekslerne ejes af varmeforsyningen som en del af 

det kollektive forsyningsnet.  

 

95.                            Sekretariatet har afgivet en vejledende udtalelse om spørgs-

målet i en besvarelse til Sønderborg Fjernvarme, som ønskede at flytte leverings-

grænsen, således at forbrugernes varmevekslere fremover ejes af fjernvarmeværket 

og udgør en del af det kollektive forsyningsnet.  

 

96.                            Baggrunden for ønsket var dels at tilskynde til tilslutning af 

nye forbrugere, idet forbrugerens udgift til tilslutning bliver formindsket, dels at 

optimere forsyningens drift.  

 

97.                            I den vejledende udtalelse vurderede sekretariatet, at en æn-

dring af leveringsbetingelserne som medfører, at grænsen flyttes til sekundærsiden 

af varmeveksleren, således varmevekslerne dermed betales og ejes af forsynings-

selskabet og indgår i det kollektive forsyningsnet, ikke kan betragtes som urimelig 

i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  
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98.                            Efter ændringen af leveringsgrænsen vil udgifterne til nedtag-

ning af gaskedler og installation af varmevekslere være en anlægsomkostning, og 

dermed en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 2, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 2.   

 

99.                            Omkostningen ville kunne indregnes i VEKS´ samlede gene-

relle tarif overfor samtlige forbrugere, hvis VEKS ikke havde valgt at prisdifferen-

tiere. VEKS har imidlertid valgt at prisdifferentiere, og dermed må anlægsomkost-

ningerne til dækning af varmeveksler mv. betragtes som en del af omkostningerne 

ved projektforslaget for det konverterede område, og ønsker at indregne omkost-

ningen i Bidrag 3.  

 

100.                        Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at VEKS´ forslag 

om ændring af leveringsgrænsen, således at varmevekslerne hos de konverterede 

kunder indgår som et led i det kollektive forsyningsnet, og i forlængelse heraf 

indregne disse anlægsomkostninger i Bidrag 3 ikke kan betragtes som urimeligt i 

henhold til varmeforsyningsloven § 21, stk. 4.  
 
INDREGNING AF KOMPENSATIONSBETALING 

101.                        I det projektforslag, der er indsendt til kommunen, indgår for-

slag om betaling af en kompensation til naturgasselskabet på 1,7 gange naturgas-

selskabets årlige distributionstarif betalt som et éngangsbeløb. Forslaget til kom-

pensation er aftalt mellem VEKS og naturgasselskabet.  Det er endvidere aftalt, at 

kompensationsbeløbet vil blive ændret, hvis det strider imod bestemmelserne i den 

kommende bekendtgørelse om kompensationsbetaling.   

 

102.                        I henhold til Energitilsynet tilkendegivelse af 23. februar 2009 

om kompensationsbetaling må Energitilsynet i en sag om omkostninger til kom-

pensation til et naturgasselskab lægge den projektgodkendende myndigheds afgø-

relse til grund for vurderingen af, om en omkostning til kompensation kan betrag-

tes som et delelement i enten et underskud ved etablering og udbygning af forsy-

ningssystemerne eller i anlægssummen.  

 

103.                        Betingelsen for, at en kompensationsbetaling kan betragtes 

som en nødvendig omkostning ved et projektforslag er derfor, at den godkende 

myndighed (kommunalbestyrelsen) som led i vedtagelsen af projektforslaget har 

godkendt, at der skal betales kompensation og størrelsen af denne.  

 

104.                        Det indsendte projektforslag er endnu ikke behandlet og vedta-

get af kommunalbestyrelsen, og der er derfor ikke taget stilling til spørgsmål om, 

hvorvidt naturgasselskabet har krav på kompensation og størrelsen af denne.   

 

105.                        Hvis en kompensationsbetaling indgår i det vedtagne og god-

kendte projektforslag, ville VEKS i overensstemmelse med Energitilsynets tilken-

degivelse kunne indregne kompensationsbetalingen som afskrivning på anlægs-

sum i den generelle tarif, (Bidrag 1) hos VEKS transmission, hvis VEKS havde 

valgt ikke at prisdifferentiere. VEKS har imidlertid valgt at prisdifferentiere og at 

indregne kompensationsbetalingen i Bidrag 3, således at VEKS distribution bidra-

ger til dækning heraf. Kompensationsbetalingen følger således prisdifferentierin-

gen og indgår i Bidrag 3.     
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106.                        Da kompensationsbetalingen, hvis den godkendes, vil være en 

del af anlægsinvesteringerne i VEKS distribution, og således kan henføres til dette 

område, og da den valgte prisdifferentiering bør gælde alle elementer i anlægs-

summen, og afskrivningerne henføres til dette område, vurderer sekretariat, at det 

ikke kan anses som urimeligt, at lade udgifterne til kompensationen indgå i pris-

differentieringen for kunderne i det konverterede område.  

 
TILKENDEGIVELSE 
107.                        Energitilsynet tilkendegav:  

 At den foreslåede prisdifferentiering og prisgaranti for de konverterede 

kunder i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, må betragtes som 

objektiv og ikke diskriminerende, hvis:   

 Maksimalprisen inden for prisgarantien aldrig kan blive højere, end der er 

omkostningsdækning for.    

 At det ikke kan betragtes som urimeligt i henhold til varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4:   

 At samtlige kunder helt eller delvis bidrager til betaling af anlægsomkost-

ningerne i nye forsyningsområder, da tilslutningen af kunderne i de kon-

verterede område må betragtes som en fordel for samtlige kunder.     

 At undlade at opkræve tilslutningsbidrag med den virkning, at samtlige 

kunder dækker omkostningerne hertil, idet antallet af bidragydere til de-

ling af faste omkostninger øges ved tilslutning af nye kunder.     

 At leveringsgrænsen overgår fra forbrugerne til varmeleverandøren, når 

ejerforholdet tilsvarende ændres.                    

 At udgifter til kompensation, der som led i projektforslaget er godkendt af 

kommunalbestyrelsen, indregnes som en del af anlægssummen, jf. Energi-

tilsynets tilkendegivelse af 23. februar 2009. Energitilsynet vil ikke være 

afskåret fra i konkrete tilfælde at vurdere de prismæssige virkninger af den 

prisgodkendende myndigheds beslutning om kompensation.  

 

 

 


