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ENERGITILSYNETS UNDERSØGELSE 

1.                  På baggrund af en lang række klager over prisforhøjelser på fjern-

varmen fra E.ON ejede værker, valgte Energitilsynets sekretariat i efteråret 2008 at 

tage E.ON's prisfastsættelse op til regnskabsmæssig gennemgang.  

 

2.                  Efter forberedelsen af sagen besøgte Energitilsynets sekretariat E.ON 

Danmark A/S (herefter moderselskabet) i Herlev den 2. marts 2009 med henblik 

på at indhente oplysninger om prisfastsættelsen af fjernvarmen fra E.ON Produk-

tion Danmark A/S (herefter Produktion) og E.ON Varme Danmark ApS (herefter 

Varme), for på denne måde at fremskynde sagsbehandlingen.  

 

3.                  Produktion driver 71 produktionsvirksomheder, og Varme driver 11 

distributionsvirksomheder rundt på Sjælland. Notatet anvender betegnelsen "virk-

somhed", fordi det forekommer mere mundret i sammenhængen end varmeforsy-

ningslovens "kollektive varmeforsyningsanlæg".   

 

4.                  Metodemæssigt har regnskabsgennemgangen været bredt tilrettelagt 

med fokus på prisforhøjelserne og grundlaget for forhøjelserne. Af den grund er 

der i nærværende notat også behandlet områder, hvor sekretariatet på det forelig-

gende grundlag ikke har haft anledning til at foretage sig yderligere.   

 

5.                  Sagen er tilrettelagt således, at der i første omgang primært har været 

fokuseret på forhold, som har betydning for alle forsyningsområder. Dette er sket 

for hurtigst muligt at kunne få rettet forhold, som er af stor betydning for den ge-

nerelle prisdannelse. Sekretariatet har udvalgt 5 forsyninger, som sammen med det 

generelle regnskabsgrundlag udgør sagens vurderingsgrundlag.    

 

6.                  Sekretariatet forelægger i nærværende notat konklusionerne af gen-

nemgangen med henblik på, at tilsynet på de væsentlige områder tilkendegiver, om 

der er forhold, som tilsynet finder urimelige eller i strid med varmeforsyningslo-

ven.   
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OVERORDNET KONKLUSION  

7.                  Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip som udbygges i lo-

vens prisbestemmelser forudsætter, at de regulerede virksomheder løbende sikrer, 

at der ikke indregnes mere end nødvendige omkostninger i priserne. En sådan 

eftervisning forudsætter, at den regulerede virksomhed har præcis viden om de 

ydelser, som omkostningerne modsvarer.   

 

8.                  Det forhold, at en virksomhed omfattet af varmeforsyningsloven 

vælger at tilrettelægge sin drift således, at alle eller hovedparten af omkostninger-

ne ved de ydelser, som efter loven skal hvile i sig selv og dermed være omkost-

ningsbegrundede, vanskeligt kan forelægges eller offentliggøres som andet end en 

standard formel, hindrer den gennemsigtighed og kontrol, som loven forudsætter.   

 

9.                  Prisfastsættelsen og grundlaget for prisfastsættelsen for den leverede 

varme fra Produktion og Varme må på det grundlag anses for urimelig efter var-

meforsyningsloven.    

 

10.               Sekretariatets indstilling til Energitilsynet er derfor overordnet, at 

tilsynet for det første bemyndiger sekretariatet til at indlede drøftelser med de to 

selskaber henblik på baggrund af den nuværende regulering at finde et grundlag 

efter varmeforsyningsloven for selskabernes fremtidige prisfastsættelse.  For det 

andet at bemyndige sekretariatet til at henlede ministerens opmærksomhed på, at 

det bør vurderes, om varmeforsyningsloven bør skærpes i relation til sådanne sel-

skabsformer.   

KONCERNINTERNE YDELSER  

11.               For administrationsrelaterede koncernydelser er det sekretariatets 

vurdering, at de beløb som bliver indregnet i priserne til dækning af disse ydelser 

er markant store, og på det foreliggende grundlag derfor i strid med varmeforsy-

ningsloven. Som et eksempel herpå kan det oplyses, at 90 fjernvarmeforbrugerne i 

Anneberg i budgetåret 2009 hver skal betale 16.275 kr. i anmeldte administrati-

onsomkostninger.   

 

12.               Hertil kommer, at der ud over koncernydelserne ses forsyningsspeci-

fikke omkostninger, som eksempelvis tab på debitorer, som medvirker til det mar-

kant høje omkostningsniveau. Hvad angår kunderelaterede omkostninger er det i 

tariferingsmæssig sammenhæng forudsat, at der er tale om omkostninger, som er 

knyttet til forbrugernes tilslutning til nettet. Det vil sige omkostninger til eksem-

pelvis målevedligeholdelse og regningsudskrivelse, som beløbsmæssigt ikke bør 

være markant store, som tilfældet er for E.ON's vedkommende.    

 

13.               Endvidere er administrationsomkostningerne og andre koncernom-

kostninger i priserne, herunder finansieringsomkostninger, støt stigende over tid. 

Det er sekretariatets vurdering, at Produktion og Varme ved at få løst administrati-

onsopgaver og kunderelaterede opgaver samt øvrige fællesopgaver på koncernni-

veau burde kunne opnå de effektivitetsbesparelser, som fælles drift bør give for det 

antal værker, som Produktion og Varme driver i et marked uden for almindelig 

konkurrence.    
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14.               Imidlertid er det sekretariatets vurdering, at det forholder sig omvendt, 

fordi de koncerninterne aftaler om allokering af omkostninger tenderer til at blive 

selvopfyldende, når de ikke tager udgangspunkt i omkostningerne, men opstiller 

standardbeløb for afregning af ydelserne.    

 

15.               Sekretariatet vurderer, at aftalerne om allokering af omkostninger fra 

moderselskabet til Produktion og Varme alene på grund af deres opbygning er i 

strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, fordi loven fordrer, at pris-

fastsættelsen sker på grundlag af et budget, og ikke på grundlag af en standardom-

kostning. Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at varmeforsyninger indgår 

administrationsaftaler m.v. Men det må være et krav, at aftalerne er omkostnings-

bestemte og er gennemskuelige for forbrugerne.   

 

16.               Finansieringsomkostningerne set i sammenhæng med afskrivningerne 

i priserne påkalder sig særlig opmærksomhed, i hvert fald hvad angår netdelen. De 

koncerninterne låneaftaler bliver forrentet med en rente på 6,5 pct. p.a. og afdraget 

som serielån. Da afdragsprofilen i serielånene svarer til anlæggenes afskrivnings-

profil ifølge sekretariatets stikprøve, bør afskrivningerne i priserne alt andet være 

lige store over tid, og renteudgifterne faldende. Der ses i prisanmeldelserne fra 

E.ON værkerne støt stigende afskrivninger og finansieringsomkostninger. En af 

årsagerne til denne manglende sammenhæng kan være, at Varme løbende foreta-

ger nyinvesteringer. Det er sekretariatets vurdering, at forholdet bør undersøges 

nærmere.  

PRISFORHØJELSERNE OG ÆNDRINGER I OMKOSTNINGSFORDELINGEN  

17.               Hvad angår fjernvarmepriserne har forbrugerne i forskellige forsy-

ningsområder på det seneste oplevet særdeles store og pludselige prisforhøjelser, 

samt ændringer i forholdet mellem variable og faste priselementer i den samlede 

fjernvarmetarif. I sagen gælder det sidste for Skævinges vedkommende, mens 

prisforhøjelserne gælder for Hjortekær, Anneberg og Ørslev-Terslev.   

 

18.               Prisforhøjelserne er i de omhandlede forsyningsområder så store, at de 

efter sekretariatets vurdering er urimelige efter varmeforsyningsloven, også selv 

om der måtte være en omkostningsmæssig begrundelse for prisstigningerne. De 

prisforhøjelser, som der er tale om, bør efter sekretariatets vurdering indfases over 

en periode.   

 

19.               Ændringerne i priselementerne i Skævinge medfører efter sekretaria-

tets vurdering urimelige virkninger for forbrugerne. Ændringerne indebærer, at 36 

pct. af varmekøbet i Varme bliver opkrævet via det faste priselement i tariffen. 

Sekretariatet viser, at en alternativ tarifering i Skævinge uden videre ville have 

ligget inden for Energitilsynets retningslinier for tarifering af fjernvarmepriser, og 

at ændringen således ikke havde været nødvendig.   
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UNDERDÆKNINGERNE FRA NESA'S TID  

20.               Et selvstændigt emne i sagen er Produktions og Varmes fremførsel af 

underdækninger fra NESA's tid. Det er sekretariatets vurdering i de udvalgte 

fjernvarmeforsyninger, at der mellem NESA Produktion og NESA Varme var 

aftalte priser, og at underdækningerne af den grund ikke er underdækninger i var-

meforsyningslovens forstand, men underskud, som er varmepriserne uvedkom-

mende. I Slagslundes tilfælde havde NESA aftalt priser med varmeforbrugerne i 

leveringsbetingelserne.   

ANDRE FORHOLD  

21.               Sekretariatet har ikke på det foreliggende grundlag bemærkninger til 

de aftaler, som Produktion har indgået med moderselskabet om køb af naturgas.  

 

22.               Sekretariatet har på det foreliggende grundlag heller ikke bemærknin-

ger til de aftaler, som Produktion har indgået med moderselskabet om salg og køb 

af elektricitet.  

 

23.               Hvad angår de anlægsværdier, som Produktion og Varme afskriver på 

efter varmeforsyningsloven, har sekretariatet været interesseret i at kontrollere, at 

de to selskaber ikke afskriver i priserne på andet grundlag end de værdier, som 

NESA efter varmeforsyningsloven havde afskrevet anlæggene til, da de blev over-

draget til E.ON. Sekretariatet har indtil videre ikke forfulgt denne del af sagen 

yderligere på grund af forhold vedrørende dokumentationen.  

 

 


