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RESUMÉ 
1.                    Ved brev af 6. februar 2008 til Energitilsynet med supplerende op-

lysninger af 14. januar 2009 oplyste Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter 

VEKS) at have igangsat et projekt, der nøjere skulle kortlægge potentialet for at 

konvertere naturgasforsynede kunder til fjernvarme.  

 

2.                    VEKS ønsker i den sammenhæng at få afklaret, om en eventuel 

kompensation til Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) svarende til restaf-

skrivningerne i naturgasledningsnettet kan betragtes som en nødvendig omkost-

ning i varmeforsyningslovens forstand, således at den eventuelle kompensation 

kan indregnes i fjervarmepriserne.  

 

3.                    Sagen forelægges for Energitilsynet med henblik på, at tilsynet til-

kendegiver, om en eventuel kompensation til HNG som følge af konvertering af 

naturgaskunder til fjernvarme er en indregningsberettiget omkostning i fjernvar-

meprisen. Sekretariatet har ikke tidligere taget stilling til dette spørgsmål, og sagen 

er af den grund principiel.  

 

4.                    Hverken varmeforsyningsloven eller dens forarbejder giver svaret. 

Lovens prisbestemmelser nøjes med udtømmende at opliste hvilke udgif-

ter/omkostningsarter, der kan indregnes i fjernvarmepriserne, og stiller krav om, at 

de er nødvendige. En kompensation som den nævnte indgår ikke i oplistningen af 

udgifter/omkostningsarter i prisbestemmelserne.   

 

5.                    Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser hvad angår indregningsberettigede omkostninger i fjern-

varmepriserne skal fortolkes snævert, fordi bestemmelserne udtømmende oplister 

de udgifter/omkostningsarter, som kan indregnes i fjernvarmepriserne, og således 

efter ordlyden udelukker kompensationen. En kompensation til et naturgaselskab 

som følge af en konvertering til naturgaskunder til fjernvarme er efter sekretaria-

tets vurdering en omkostningsart af en så specifik natur, at omkostningen ikke 

prismæssigt blot kan indfortolkes som eksempelvis "andre driftsomkostninger".  
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6.                    En kompensation i forbindelse med udbygning af et fjernvarmeom-

råde kan imidlertid være en delomkostning i projektets samlede omkostninger. 

Underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig 

udbygning af forsyningssystemerne er indregningsberettigede driftsomkostninger. 

Hvis der er tale om anlæg, er omkostningerne indregningsberettigede i form af 

afskrivninger på de konstaterede anlægssummer.  

 

7.                    Hvorvidt en eventuel kompensation er en nødvendig omkostning i et 

projektforslag er op til den projektgodkendende myndighed at afgøre.  

 

8.                    Det påhviler efter varmeforsyningsloven en kommunalbestyrelse at 

godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller 

udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.  

 

9.                    Hvis der er tale om en ændring i områdeafgrænsningen mellem na-

turgasforsyning og fjernvarmeforsyning, påhviler det særligt kommunalbestyrel-

sen at foretage en selskabsøkonomisk vurdering af de økonomiske forhold i natur-

gas- og fjernvarmeforsyningen efter, at der er sket en ændring i områdeafgræns-

ningen.  

 

10.                Det fremgår udtrykkeligt af de nærmere projektgodkendelsesregler, at 

ændringer i områdeafgrænsningen mellem naturgasområder og fjernvarmeområder 

kun kan ske undtagelsesvist. Betingelserne for, at en kommunalbestyrelse kan 

godkende en ændring i områdeafgrænsningen er, at samfundsøkonomiske hensyn 

taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og - hvad væsentligt er i denne sag 

- at ændringen i områdeafgrænsningen kan ske uden, at de berørte forsyningssel-

skabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt.  

 

11.                Det betyder efter Energitilsynets sekretariats forståelse, at kommu-

nalbestyrelsen som led i projektgodkendelsen må tage stilling til spørgsmålet om 

en eventuel kompensation.  

 

12.                Det er sekretariatets vurdering, at hvis de relevante kommunalbesty-

relser godkender et projektforslag i overensstemmelse med reglerne herom, og 

dette indebærer, at fjernvarmesiden skal betale en kompensation til et naturgassel-

skab som følge af en ændring af områdeafgrænsningerne mellem naturgas- og 

fjernvarmeområderne, bør denne myndighedsafgørelse lægges til grund ved en 

efterfølgende sag for Energitilsynet.   
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TILKENDEGIVELSE 

Energitilsynet tilkendegiver: 

 At varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, giver hjemmel til i varmepriserne 

at indregne underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med 

etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne,   

 at varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, giver hjemmel til at indregne af-

skrivninger på anlæg på grundlag af den konstaterede anlægssum. Den 

konstaterede anlægssum er anskaffelsesprisen med tillæg af de omkost-

ninger, der er foranlediget af anskaffelsen, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 175 

af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger m.v.,   

 at de tillæg, der er foranlediget af anskaffelsen af anlægget, ikke er nær-

mere defineret i varmeforsyningsloven, og at Energitilsynet derfor vurde-

rer, at kompensationen kan være en del af anlægssummen, og derved ind-

gå i afskrivningsgrundlaget,   

 at Energitilsynet i en sag om omkostninger til kompensation til et natur-

gasselskab i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvar-

me vil lægge den projektgodkendende myndigheds afgørelse til grund for 

vurderingen af, om omkostningen kan betragtes som et delelement i enten 

underskuddet i forbindelse med udbygningen af forsyningssystemerne, el-

ler i anlægssummen,  

 at det afgørende herfor er, hvordan omkostninger til kompensationen ind-

går i et projektforslag for omlægning af naturgas til fjernvarme, der er be-

handlet af den projektgodkendende myndighed.   

 

Energitilsynet vil i konkrete tilfælde ikke være afskåret fra at vurdere de prismæs-

sige virkninger af den projektgodkendende myndigheds beslutninger om kompen-

sation, jf. varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 6.   

 

SAGSFREMSTILLING 

13.                VEKS er et transmissionsselskab, der forsyner 19 lokale fjernvarme-

selskaber med varme på Vestegnen. De lokale fjernvarmeselskaber varetager den 

videre distribution til fjernvarmekunderne.  

 

14.                VEKS er et samarbejde i interessentskabsform mellem 11 kommuner. 

Kommunerne med i alt 370.000 indbyggere hæfter solidarisk for VEKS' økonomi. 

Interessentkommunerne er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, 

Høje-Taastrup, Ishøj, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk.  

 

15.                VEKS har igangsat et projekt, der nøjere skal kortlægge potentialet 

for at konvertere naturgasforsynede kunder til fjernvarme.  

 

16.                VEKS ønsker i den sammenhæng at få afklaret, om en eventuel kom-

pensation til HNG svarende til restafskrivningerne i naturgasledningsnettet kan 

betragtes som en nødvendig omkostning i varmeforsyningslovens forstand, således 

at den eventuelle kompensation kan indregnes i fjervarmepriserne.  

 

17.                En eventuel konvertering af naturgasforsynede kunder til fjernvarme i 

kommunerne vil blive belyst i et projektforslag i overensstemmelse med Energi-

styrelsens retningslinjer, der blandt andet definerer rammebetingelserne for de 

samfundsøkonomiske beregninger.  
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18.                Projektet omfatter samtlige 11 ejerkommuner i VEKS. Rollen for 

VEKS er alene at være koordinator og føre dialogen med HNG om rammebetin-

gelserne for den eventuelle konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Det er 

op til de enkelte ejerkommuner efterfølgende at beslutte, om de vil lade rammebe-

tingelserne indgå i det fremadrettede varmeplanlægningsarbejde, herunder udar-

bejdelse af fremtidige projektforslag.  

 

19.                VEKS og HNG havde senest et møde den 9. januar 2009, hvor der 

som udgangspunkt var enighed om følgende:  

 

20.                HNG's økonomiske forhold må ikke forrykkes væsentligt i tilfælde 

af, at områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme ændres.  

 

21.                En kompensation vil tage udgangspunkt i HNG's mistede distributi-

onsindtægter, der beregnes fra konverteringstidspunktet og frem til og med 2014, 

hvor HNG er gældfri. Mere detaljeret beregning er ikke udarbejdet på nuværende 

tidspunkt.  

 

22.                Hvis projektforslaget viser, at det såvel samfundsøkonomisk som 

miljømæssigt er fornuftigt at konvertere nuværende naturgaskunder til fjernvarme, 

vil HNG ikke modsætte sig en ændring af områdeafgrænsningen.  

 

23.                Projektforslag, der udarbejdes af de lokale fjernvarmeselskaber, skal 

være baseret på gennemsigtige, troværdige forudsætninger, og det skal fremgå af 

såvel teksten som at de relevante regneark, at der forudsættes udbetalt en kompen-

sation til HNG - samt størrelsen af denne - i perioden fra konverteringen sker til og 

med 2014.    

 

BEGRUNDELSE 
24.                Rammen for Energitilsynets beføjelser findes i § 2 i bekendtgørelse 

nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver: 

§ 2. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og be-

tingelser på el-, gas- og varmeforsyningsområdet, hvor kompetencen ikke 

efter elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven er henlagt til en anden 

myndighed. 

Stk. 2. Energitilsynet varetager de i bilag 1 nævnte opgaver, samt øvrige 

opgaver, der ved lov eller i henhold til lov, er henlagt til tilsynet.  

Stk. 3. Energitilsynet afgør, bortset fra afgørelser efter konkurrencelovens § 

2, stk. 2, jf. stk. 4, selv spørgsmål om tilsynets kompetence.  

 

25.                Energitilsynets beføjelser efter varmeforsyningsloven findes i lovens 

§ 21, stk. 4: 

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

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

a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt 

forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring 

af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  
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26.                § 20, stk. 1 og 2, bestemmer, hvilke omkostninger kollektive varme-

forsyningsanlæg m.v. kan indregne i priserne for opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas: 

§ 20, stk. 1 . Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive 

varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en 

eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til 

det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra na-

turgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre drifts-

omkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som 

følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energi-

spareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved 

fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse 

med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 

7-11, § 20 a, stk. 7, og § 20 b.  

§ 20, stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren (klima- og 

energiministeren) kan der endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger, 

henlæggelser til nyinvesteringer og, med det i § 21 nævnte tilsyns (Energi-

tilsynets) tiltræden, forrentning af indskudskapital, jf. dog stk. 7.«    

 

27.                § 20, stk. 1, indeholder ikke en direkte angivelse af, at en kompensa-

tion fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg til et naturgasselskab som følge af en 

konvertering af naturgaskunder til fjernvarme er en omkostning, som kan indreg-

nes i fjernvarmeprisen.  

 

28.                Kun "andre driftsomkostninger" og "salg" kunne omfatte en sådan 

kompensation.  

 

29.                Imidlertid er hverken "andre driftsomkostninger" eller "salg" nærme-

re defineret i forarbejderne til varmeforsyningsloven. Udtrykket "andre driftsom-

kostninger" og "salg" må derfor formodes at skulle forstås med udtrykkenes al-

mindelige anvendelse.  

 

30.                "Salg" eller "salgsudgifter" kan fra regnskabslovgivningen siges at 

være de omkostninger, der for virksomheden er forbundet med salgsaktiviteten, 

såsom reklameudgifter og sponsorkontrakter.  

 

31.                I skattelovgivningen er "driftsomkostninger" de omkostninger, som 

virksomheden anvender til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. "Andre 

driftsomkostninger" er i regnskabslovgivningen defineret som omkostninger, som 

det ikke er muligt at placere under de øvrige poster i resultatopgørelsen. Det kan 

især være omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet.  

 

32.                Terminologisk må en kompensation fra et kollektivt varmeforsy-

ningsanlæg til et naturgasselskab som følge af en konvertering af naturgaskunder 

til fjernvarme regnskabsmæssigt placeres under "andre driftsomkostninger" i var-

meforsyningslovens § 20, stk. 1.  
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33.                Prismæssigt må betingelsen dog være, at der er tale om en omkost-

ningsart, der kan indregnes i fjernvarmeprisen. Kravet om nødvendige omkostnin-

ger i § 20 stk. 1, indebærer nemlig kun, at kollektive varmeforsyningsanlæg og 

øvrige virksomheder omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er underlagt 

en vist krav om omkostningseffektivisering.  

 

34.                Hverken varmeforsyningsloven eller dens forarbejder giver svar på, 

om en kompensation fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg til et naturgasselskab 

som følge af en konvertering af naturgaskunder til fjernvarme er en indregningsbe-

rettiget omkostning i fjernvarmeprisen.  

 

35.                Men det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, hvad angår indregningsberettigede omkostninger i fjern-

varmepriserne skal fortolkes snævert, fordi bestemmelserne konkret oplister de 

udgifter/omkostningsarter, som kan indregnes i fjernvarmepriserne. En kompensa-

tion til et naturgaselskab som følge af en konvertering til naturgaskunder til fjern-

varme er efter sekretariatets vurdering en omkostnings-art af en så specifik natur, 

at omkostningen ikke prismæssigt blot kan indfortolkes som eksempelvis "andre 

driftsomkostninger".  

 

36.                En kompensation i forbindelse med udbygning af et fjernvarmeområ-

de kan imidlertid være en delomkostning i projektets samlede omkostninger. Un-

derskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig 

udbygning af forsyningssystemerne er indregningsberettigede driftsomkostninger. 

Hvis der er tale om anlæg, er omkostningerne indregningsberettigede i form af 

afskrivninger på de konstaterede anlægssummer.  

 

37.                De nærmere regler om afskrivninger i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 2, findes i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskriv-

ninger m.v. Bekendtgørelsens § 3 giver hjemmel til at indregne afskrivninger på 

anlæg på grundlag af den konstaterede anlægssum: 

§ 2 . For nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på 

grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf. § 

5.  

§ 3 . Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostnin-

ger, der er foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes byg-

gerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet.   

 

38.                Den konstaterede anlægssum er efter bestemmelsen anskaffelsespri-

sen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen. De tillæg, 

der er foranlediget af anskaffelsen af anlægget, er ikke nærmere defineret i varme-

forsyningsloven.  

 

39.                Energitilsynets sekretariat vurderer, at kompensationen kan være en 

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

herfor må være, hvordan omkostningerne til kompensationen indgår i et projekt-

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

godkendende myndighed.  
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40.                Sekretariatets vurdering er, at Energitilsynet i en sag om omkostnin-

ger til kompensation til et naturgasselskab må 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.  

 

41.                Dermed vurderer sekretariatet også, at spørgsmålet om, hvorvidt en 

eventuel kompensation er en nødvendig omkostning i et projektforslag, er op til 

den projektgodkendende myndighed at afgøre.  

 

42.                Sekretariatet lægger derved vægt på, at Energitilsynet som anført i § 

2 i bekendtgørelsen om Energitilsynets opgaver kan behandle og afgøre sager ved-

rørende priser og betingelser på el-, gas- og varmeforsyningsområdet, hvor kom-

petencen ikke efter elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven er henlagt til en 

anden myndighed.  

 

43.                Det er kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne i VEKS, som har 

kompetencen til at afgøre, om der skal betales kompensation til HNG som følge af 

konvertering af naturgaskunder til fjernvarme, og om kompensationen skal betales 

af fjernvarmesiden, det vil sige af fjernvarmeforbrugerne.  

 

44.                Sekretariatet henviser til, at det efter varmeforsyningslovens § 4 stk. 

1, påhviler kommunalbestyrelsen at godkende projekter for etablering af nye kol-

lektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende 

anlæg.  

 

45.                Hvis der er tale om en ændring i områdeafgrænsningen mellem na-

turgasforsyning og fjernvarmeforsyning, påhviler det særligt kommunalbestyrel-

sen at foretage en selskabsøkonomisk vurdering af de økonomiske forhold i natur-

gas- og fjernvarmeforsyningen efter, at der er sket en ændring i områdeafgræns-

ningen. Det fremgår af § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005: 

§ 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet 

kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret 

vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer 

områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsynin-

gen, jf. dog stk. 2-3.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der 

er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfunds-

økonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis 

områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers 

økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etable-

ring af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollek-

tivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjern-

varme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning.  

§ 8. Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen 

uanset områdeafgrænsningen.  
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46.                Det fremgår udtrykkeligt af § 7, stk. 1 og 2, at ændringer i områdeaf-

grænsningen mellem naturgasområder og fjernvarmeområder kun kan ske undta-

gelsesvist. Betingelserne for, at en kommunalbestyrelse kan godkende en ændring 

i områdeafgrænsningen er efter § 7, stk. 2, at samfundsøkonomiske hensyn taler 

imod at opretholde områdeafgrænsningen, og at ændringen i områdeafgrænsnin-

gen kan ske uden, at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forryk-

kes væsentligt.  

 

47.                Det betyder efter Energitilsynets sekretariats forståelse, at kommu-

nalbestyrelsen som led i projektgodkendelsen må tage stilling til spørgsmålet om 

en eventuel kompensation.  

 

48.                Det er sekretariatets vurdering, at hvis de relevante kommunalbesty-

relser godkender et projektforslag i overensstemmelse med reglerne herom, og 

dette indebærer, at fjernvarmesiden skal betale en kompensation til et naturgassel-

skab som følge af en ændring af områdeafgrænsningerne mellem naturgas- og 

fjernvarmeområderne, bør denne myndighedsafgørelse lægges til grund ved en 

efterfølgende sag for Energitilsynet.  

 

49.                Energitilsynets sekretariat indstiller på den baggrund, at Energitilsy-

net tilkendegiver, at:  

 

50.                Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, giver hjemmel til i varmepriser-

ne at indregne underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering 

og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne,  

 

51.                at varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, giver hjemmel til at indregne 

afskrivninger på anlæg på grundlag af den konstaterede anlægssum. Den konstate-

rede anlægssum er anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foran-

lediget af anskaffelsen, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger m.v.,  

 

52.                at de tillæg, der er foranlediget af anskaffelsen af anlægget, ikke er 

nærmere defineret i varmeforsyningsloven, og at Energitilsynet derfor vurderer, at 

kompensationen kan være en del af anlægssummen, og derved indgå i afskriv-

ningsgrundlaget,  

 

53.                at Energitilsynet i en sag om omkostninger til kompensation til et 

naturgasselskab i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme 

vil lægge den projektgodkendende myndigheds afgørelse til grund for vurderingen 

af, om omkostningen kan betragtes som et delelement i enten underskuddet i for-

bindelse med udbygningen af forsyningssystemerne, eller i anlægssummen,  

 

54.                at det afgørende herfor er, hvordan omkostninger til kompensationen 

indgår i et projektforslag for omlægning af naturgas til fjernvarme, der er behand-

let af den projektgodkendende myndighed.   

 

55.                Energitilsynet vil i konkrete tilfælde ikke være afskåret fra at vurdere 

de prismæssige virkninger af den projektgodkendende myndigheds beslutninger 

om kompensation, jf. varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 6.  


