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RESUMÉ 

1.                   Notatet belyser praksis efter varmeforsyningsloven for afvikling af 

over- eller underdækning. Notatet forelægges til Energitilsynets tilkendegivelse af, 

om de fastlagte retningslinier fortsat kan finde anvendelse.      

 

2.                   Varmeforsyningslovens prisbestemmelser indeholder et hvile-i-sig-

selv princip. Det betyder, at prisen på varme i et år (varmeforsyningens indtægter) 

skal dække årets nødvendige omkostninger til produktionen og leveringen af 

fjernvarmen.  

 

3.                    Når året er gået, vil fjernvarmeforsyningen i almindelighed altid 

have en over- eller underdækning. Årsagen er, at fjernvarmen afregnes til budget-

terede priser. Over- eller underdækningen opstår med andre ord, fordi indtægterne 

hviler på budgetterede priser, mens omkostningerne er årets realiserede omkost-

ninger. Den retlige begrundelse herfor er, at priserne skal være anmeldt til Energi-

tilsynet senest samtidig med, at de træder i kraft. Priser kan ikke anmeldes med 

tilbagevirkende kraft. Varmeforsyningslovens prisbestemmelser foreskriver såle-

des en ex ante prisfastsættelse.  

 

4.                   Energitilsynet har indtil videre videreført det tidligere Gas- og Var-

meprisudvalgs praksis om, at en over- eller underdækning som hovedregel skal 

indregnes i det følgende års priser. Grundlaget for den praksis er som anført, at 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser er fremadrettet i tid.  

 

5.                   Som det indikeres gjorde Gas- og Varmeprisudvalget en undtagelse 

fra varmeforsyningslovens ex ante prisfastsættelse. Undtagelsen var, at varmefor-

syningerne kunne vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet, eksempelvis i 

forbindelse med årsafregningen. Derimod kunne en underdækning kun afvikles 

fremadrettet.  
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6.                   Denne asymmetri mellem afviklingen af en overdækning og afvik-

lingen af en underdækning er ikke urimelig efter varmeforsyningsloven, fordi ex 

ante prisfastsættelsens formål er at sikre, at Energitilsynet kan påse, at fjernvarme-

forsyningerne overholder varmeforsyningslovens prisbestemmelser. En bagudret-

tet tilbageføring af en overdækning vil ikke hindre det, fordi de anmeldte priser for 

året hvilede på årets forventede nødvendige omkostninger i henhold til varmefor-

syningslovens prisbestemmelser. En mulighed for at opkræve en underdækning 

med tilbagevirkende kraft vil derimod hindre, at Energitilsynet kan påse prisbe-

stemmelsernes overholdelse, fordi det i året ikke er muligt at se, om fjernvarme-

forsyningen foretager bevidst underbudgettering på forventet efterbevilling.  

 

7.                   Konsekvensen af undtagelsen var, at forbrugerne ved en bagudrettet 

afvikling af en overdækning fik den tilbagebetalt med det samme, i modsætning til 

en fremadrettet afvikling.  

 

8.                   Gas- og Varmeprisudvalgets betingelse for denne alternative mulig-

hed for at tilbagebetale en overdækning var, at tilbagebetalingen skulle ske til de 

forbrugere, der havde betalt overdækningen, herunder fraflyttede forbrugere.  

 

9.                   Energitilsynets sekretariat har ikke grundlag for at foreslå Energitil-

synet at ændre Gas- og Varmeprisudvalgets praksis på området. Sekretariatet fore-

slår dog, at følgende gøres klart for så vidt angår den bagudrettede afvikling af en 

overdækning:  

 

10.               Varmeforsyningen træffer selv beslutning om, at en overdækning skal 

tilbageføres bagudrettet, i stedet for at indregne overdækningen i det følgende års 

priser. Energitilsynet har ikke beføjelse til at pålægge en forsyning at tilbageføre 

en overdækning bagudrettet. Energitilsynet har heller ikke beføjelse til at bedøm-

me måden, som forsyningen ønsker at tilbageføre overdækningen bagudrettet. 

Energitilsynet er ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af den 

bagudrettede afvikling af overdækningen, herunder eksempelvis at gribe ind over 

for urimelige udgifter i forbindelse med en sådan tilbageføring.  

 

11.               Notatet er afgrænset til de almindeligt opståede over- eller underdæk-

ninger ved den løbende drift af fjernvarmeforsyningerne. Sagen vedrører således 

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

sentlig udbygning af forsyningssystemerne. Sådanne underskud kan fjernvarme-

forsyningerne ved bevidst underbudgetteringspolitik indregne over en periode i 

priserne som nødvendige omkostninger efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.    
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INDSTILLING 
Det indstilles, at Energitilsynet tilkendegiver, at:  

Energitilsynet fastsætter følgende retningslinier for opkrævning af underdæknin-

ger eller tilbagebetaling af overdækninger, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 

og 4:    

 En underdækning skal indtil videre fortsat opkræves i den varmepris, der 

gælder for det år, som følger umiddelbart efter det år underdækningen 

vedrører.    

 På tilsvarende vis skal en overdækning indtil videre som hovedregel tilba-

geføres i den varmepris, der gælder for det år, som følger umiddelbart ef-

ter det år overdækningen vedrører.   

 Er der tale om uforholdsmæssigt store over- eller underdækninger, herun-

der evt. akkumulerede beløb, kan fjernvarmeforsyningerne efter aftale 

med Energitilsynet vælge en længere periode for afviklingen.   

 En overdækning kan dog tilbageføres bagudrettet, eksempelvis i forbin-

delse med årsafregningen. Hvis varmeforsyningen vælger at tilbageføre en 

overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis over-

dækningen afvikles i det følgende års priser, ikke afskåret fra at bedømme 

de prismæssige virkninger af tilbageføringen.   

 

Energitilsynet er ikke afskåret fra at gribe ind over for urimelig anvendelse af ret-

ningslinjerne, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.   

 
SAGSFREMSTILLING 
12.               Sagsfremstillingen gennemgår baggrunden for det lovmæssige grund-

lag for prisfastsættelsen af varme, efterfulgt af en beskrivelse af, hvad der forstås 

ved en over- eller underdækning.     

 
LOVGRUNDLAG 
13.               Lovgrundlaget er bestemmelserne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1 og 2, og § 21, stk. 1-4.   

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

syningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt 

over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det in-

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

indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkost-

ninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af 

pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapi-

tal 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.  

Stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren (klima- og ener-

giministeren) kan der endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger, hen-

læggelser til nyinvesteringer og, med det i § 21 nævnte tilsyns (Energitilsy-

nets) tiltræden, forrentning af indskudskapital, jf. dog stk. 7.  
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§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af § 20 og § 

20 b omfattede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til 

et af transport- og energiministeren nedsat tilsyn (Energitilsynet) efter regler 

fastsat af tilsynet.    

Stk. 2. Transport- og energiministeren (klima- og energiministeren) kan be-

stemme, at visse sager ikke skal anmeldes.    

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er an-

meldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige.    

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 tarif-

fer, omkostningsfordeling eller betingelser.   

 

14.               Prisbestemmelserne i lov nr. 258 af 8. juli 1979 om varmeforsyning 

trådte i kraft den 1. marts 1981. Dengang var den centrale prisbestemmelse i § 27:   

§ 27. Kollektive varmeforsyningsanlæg, kraftvarmeværker samt virksomhe-

der, der har fået bevilling eller tilladelse i henhold til lov om naturgasforsy-

ning til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas, kan i pri-

serne for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregne nødvendige 

udgifter til brændsel, lønninger og andre driftsomkostninger, administration 

og salg samt forrentning af fremmedkapital. Herudover kan er indregnes 

driftsmæssige afskrivninger, og med det i § 28 nævnte gas- og varmeprisud-

valgs tiltræden, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskuds-

kapital efter regler fast sat af handelsministeren.   

 

15.               Baggrunden for bestemmelsens indhold skimtes i dengang Handels-

ministerens kommentarer til en skrivelse fra Kommunernes Landsforening af 4. 

maj 1979 om forslag til lov om varmeforsyning. Handelsministerens kommentar 

var blandt andet, at forsyningsvirksomhederne efter lovforslagets § 26 (i loven § 

27) kunne indregne alle nødvendige udgifter til projektering af nyanlæg og æn-

dringer i anlæg. Det fremgik endvidere af kommentaren, at varmeplanlægningens 

sigte var at indrette de fremtidige forsyningssystemer ud fra energipolitiske hensyn 

under iagttagelse af den naturlige udskiftning af varmeanlæg og til projekternes 

økonomiske bæreevne. Kommunernes centrale rolle ved udarbejdelsen af udbyg-

ningsplaner gav dem mulighed for at tilgodese behovet for økonomisk selvbæren-

de projekter.  

 

16.               I Handelsministerens kommentar til Københavns magistats skrivelse 

af 10. maj 1979 blev det klargjort, at det var et hovedprincip, at projekter for kol-

lektiv varmeforsyning skulle gennemføres som økonomisk selvbærende projekter.  
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17.               Varmeforsyningslovens § 27 svarede praktisk taget til § 9 i lov nr. 54 

af 25. februar 1976 om elforsyning:   

§ 9. Ved levering af elektricitet kan i priserne indregnes nødvendige udgifter 

til brændsel, lønninger og andre driftsomkostninger, administration og salg, 

driftsmæssige afskrivninger samt forrentning af fremmedkapital. Herudover 

kan der for de af § 3 omfattede elforsyningsvirksomheder med det i § 10 

nævnte elprisudvalgs tiltræden indregnes henlæggelser til nyinvesteringer 

og forrentning af indskudskapital. For øvrige elforsyningsvirksomheder om-

fattet af loven er regler fastsat efter stk. 2 vejledende.   

Stk. 2. Handelsministeren fastsætter generelle regler for beregning af drifts-

mæssige afskrivninger og for udvalgets tilslutning til, at der i prisen indreg-

nes henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital, jf. 

stk. 1, 2. pkt. Handelsministeren fastsætter endvidere efter samråd med 

Danske Elværkers Forening regler for regnskabsføring og budgettering.   

 

18.               Den daværende elforsyningslov var således vedtaget 3 år før varme-

forsyningsloven, og da varmeforsyningsloven indførte tilnærmelsesvis samme 

regulering for varmeforsyningsvirksomheder, kan paralleller fra elforsyningslo-

vens forarbejder godt drages ind ved fortolkningen af varmeforsyningslovens be-

stemmelser.  

 

19.               Det fremgik af de generelle bemærkninger til forslaget om lov om 

elforsyning (lovforslag nr. 86 af 15. november 1974), at §§ 9-12 indeholdte be-

stemmelser vedrørende prisfastsættelsen for elektricitet og forudsætter nedsættel-

sen af et særligt elprisudvalg. Baggrunden herfor var, at monopoltilsynet gennem 

nogen tid havde haft forhandlinger med repræsentanter for elværkerne om udar-

bejdelsen af kalkulationsregler i medfør af lov om priser og avancer, med henblik 

på tilvejebringelsen af et grundlag der for en længere periode fastlagde rammerne 

for prisberegningen for elektricitet. Elværkerne havde i den forbindelse især frem-

hævet betydningen af, at eksistensen af kalkulationsregler gav mulighed for lang-

sigtede dispositioner med hensyn til brændselsindkøb og anlægsinvesteringer samt 

finansieringen heraf.  

 

20.               Monopoltilsynet havde imidlertid ikke ment at kunne tage stilling til 

elværkernes forslag til en kalkulationsordning, før elforsyningens fremtidige ord-

ning nærmere var overvejet af regeringen og folketinget. Elværkernes forslag til 

kalkulationsregler rejste for så vidt angår afskrivninger, forrentning og de kommu-

nale forsyningers stilling spørgsmål af en sådan karakter, at prisberegningerne på 

grundlag af kalkulationsforslaget ikke fuldt ud kunne underkastes den sædvanlige 

kontrol i medfør at pris- og monopollovgivningen.  

 

21.               Af lovbemærkningerne til § 9 fremgik, at der var tale om anlæg med 

meget lang levetid, og det kunne eventuelt være hensigtsmæssigt at indregne af-

skrivninger i priserne efter teknisk forældelse og herudover henlæggelser til finan-

siering af kommende anlæg.  
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22.               Det fremgik endvidere, at de elforsyninger, som hidtil havde gennem-

ført fuld selvfinansiering, ingen kapital havde at forrente, og adskillige andre hav-

de kun meget små indskudskapitaler. De af elforsyningsværkerne, der var etableret 

som aktieselskaber, havde imidlertid betydelige kapitaler at forrente, og mange 

kommuner havde bogført meget betydelige kapitaler som indskud i elforsyninger-

ne.  

 

23.               I det omfang, der ikke gennem afskrivninger og henlæggelser kunne 

tilvejebringes tilstrækkelig kapital til investering i kraftværksudbygningen, måtte 

elforsyningsvirksomhederne være berettiget til som omkostninger at indregne 

udgifter ved lånefinansiering.  

 

24.               I svar til spørgsmål 54 i forbindelse til forslag til lov om elforsyning 

oplyste handelsministeren, at ” … elforsyningerne efter § 9 er sikret dækning for 

deres omkostninger. Såfremt provenuet i en periode viser sig at blive for stort eller 

for lille, skal det efter de nugældende med Danske Elværkers Forening aftalte kal-

kulationsregler reguleres i efterfølgende perioder. Det må forudsættes, at tilsva-

rende praksis vil kunne anlægges ved administrationen af den foreslåede lov …”.  

 

25.               I svar fra Indenrigsministeriet af 9. december 1975 til folketingets 

energipolitiske udvalg (spørgsmål 38) i forbindelse med behandlingen af lov-

forslaget blev det anført, at ”… den i § 9 i forslaget til lov om elforsyning fore-

skrevne prisfastsættelse for kommunernes levering af elektricitet er i overens-

stemmelse med de principper, der stedse har været antaget i kommunallovgivnin-

gen ...”.  

 

26.               Der blev således henvist til det kommunalretlige hvile-i-sig-selv prin-

cip.  

 

27.               Varmeforsyningslovens prisbestemmelser er blevet ændret flere gange 

op gennem 1980’erne og 1990’erne. De centrale prisbestemmelser, der nu findes i 

§ 20, stk. 1 og 2, er dog ikke indholdsmæssigt blevet ændret for så vidt angår prin-

cippet om de nødvendige omkostninger.   

HVAD ER EN OVER- ELLER UNDERDÆKNING   

28.               Energitilsynet har gennem en række afgørelser tilkendegivet, at der 

indtil videre ikke generelt er grundlag for at ændre Gas- og Varmeprisudvalgets 

vejledende kalkulationsregler.  

 

29.               Energitilsynet har - ligesom Gas- og Varmeprisudvalget tidligere - 

ikke hjemmel til at foreskrive bindende forskrifter for prisfastsættelsen efter var-

meforsyningsloven. I stedet for kan Energitilsynet tilkendegive vejledende ret-

ningslinjer for priskalkulationerne.  

 

30.               Omdrejningspunktet i kalkulationsreglerne er, at priserne efter varme-

forsyningslovens § 20, stk. 1, skal sættes efter omkostningerne.  
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31.               Da priserne skal anmeldes til Energitilsynet senest samtidig med, at 

de træder i kraft, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 3, hviler priserne på de 

omkostninger, som virksomhederne forventer i den periode, som priserne er gæl-

dende for. Der afregnes med andre ord til budgetterede priser.  

 

32.               Når perioden er gået, vil der praktisk taget altid være forskel på de 

budgetterede omkostninger og de realiserede omkostninger for perioden, ligesom 

der praktisk taget altid vil være forskel på de indtægter, der hviler på omkost-

ningsbudgettet, og de faktiske indtægter.  

 

33.               Hvis virksomheden har flere realiserede indtægter end realiserede 

omkostninger, har virksomheden en overdækning. Hvis virksomheden har mindre 

realiserede indtægter end realiserede omkostninger, har virksomheden en under-

dækning.  

 

34.               Over- eller underdækningen er således i udgangspunktet det samme 

som overskud og underskud i almindelige erhvervsvirksomheder. Men da virk-

somheder omfattet varmeforsyningslovens prisbestemmelser er underlagt hvile-i-

sig-selv princippet, vedrører over- eller underdækningen priserne i form af mel-

lemværender mellem virksomhederne og forbrugerne, mens over- eller under-

skuddet vedrører erhvervsvirksomhederne selv i form af en stigning eller et fald i 

deres egenkapitaler.   

 

35.               En over- eller underdækning er et mellemværende mellem forbruger-

ne og fjernvarmeforsyningen, og har efter varmeforsyningsloven ikke noget med 

fjernvarmeforsyningens egenkapital at gøre.  

”LOVLIGE UBALANCER”  

36.               Over- eller underdækningen fremkommer som følge af hvile-i-sig-

selv princippet i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, i kombination med anmeldel-

sesreglerne i § 21, stk. 1, der foreskriver at priserne anmeldes forud for den perio-

de de gælder for, og således bygger på et omkostningsbudget.  

 

37.               Der er derfor tale om almindelige driftsmæssige ubalancer, som Ener-

gitilsynet kun griber ind over for, hvis virksomhederne ikke følger tilsynets praksis 

for afviklingen, jf. nedenfor. Det Energitilsynet griber ind over for i sådanne situa-

tioner er ikke selve ubalancen, men typisk det forhold, at ubalancen ikke er afvik-

let. Der er ikke tale om, at ubalancen i sig selv er ”ulovlig”.   

”ULOVLIGE UBALANCER”  

38.               ”Ulovlige” ubalancer fremkommer i situationer, hvor virksomhederne 

foretager en handling, som er urimelig efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

Typisk vil der være tale om handlinger, der giver en overdækning, eller dispositio-

ner der hindrer, at overdækningen kommer tilbage til forbrugerne. Der kan være 

tale om bevidst overbudgettering, det vil sige ikke driftsmæssigt betingede over-

dækninger, overskudsdisponeringer ved regnskabsafslutningen, urimelige priser 

o.a.  
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39.               Det tilføjes, at selv om der er tale om ”ulovlige” overdækninger, er 

der fortsat er tale om driftsmæssige overdækninger, men overdækninger som 

kommer fra en urimelig anvendelse af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2. 

Energitilsynet griber ind over for urimeligheden efter § 21, stk. 4, det vil sige med 

pålæg om ændring af de fremtidige priser. Misbrug af afskrivnings- og henlæggel-

sesreglerne i § 20, stk. 2, giver urimelig kapitaldannelse, og her er Energitilsynets 

indgrebsbeføjelse § 7 i afskrivningsbekendtgørelsen.  

SKÆVE FORHOLD   

40.               Virksomhederne kan have enten en overdækning eller en underdæk-

ning. Det er ikke muligt både at have en overdækning og en underdækning, fordi 

ubalancen som anført tidligere er forskellen mellem realiserede indtægter og reali-

serede omkostninger.  

 

41.               Dog kan der opstå situationer der fremtvinger, at to numerisk lige 

store beløb behandles samtidigt som henholdsvis en overdækning og underdæk-

ning. Energitilsynets sekretariat havde for nylig en sag, i hvilken en virksomhed 

havde forhøjet priserne med tilbagevirkende kraft for at få en underdækning afvik-

let på årsafregningstidspunktet. Varmeforsyningsloven tillader ikke, at prisæn-

dringer sker med tilbagevirkende kraft, jf. lovens § 21, stk. 1 og 3[1]. Virksomhe-

den havde derfor på årsafregningstidspunktet begået en urimelig handling. Men 

underdækningen var ved handlingen blevet afviklet.    

 

42.               Sekretariatet kunne have givet pålæg om, at indtægterne fra prisstig-

ningen skulle tilbageføres som en overdækning i det efterfølgende års priser. Dette 

pålæg ville imidlertid have givet en driftsmæssig underdækning af numerisk sam-

me størrelse som overdækningen, som virksomheden kunne opkræve i samme år, 

som overdækningen blev afviklet.   

 

43.                Sekretariatet greb derfor ikke ind, men indskærpede over for virk-

somheden for fremtiden at følge varmeforsyningslovens prisebestemmelser.   

PRAKSIS FOR AFVIKLINGEN AF OVER- ELLER UNDERDÆKNINGEN  

HOVEDREGLEN   

44.               Som hovedregel forudsatte Gas- og Varmeprisudvalget, at forskelle 

mellem realiserede omkostninger og realiserede indtægter indregnes i det regn-

skabsår, der følger umiddelbart efter det år, som ubalancen vedrører. Det indebæ-

rer, at virksomhederne i forbindelse med budgetlægningen for det følgende år 

udarbejder et foreløbigt regnskab for det igangværende år.  

 

45.               Ved anvendelse af denne hovedregel indgår over- eller underdæknin-

gerne på den måde på normal vis i priskalkulationen som en indtægt eller omkost-

ning på linie med de øvrige nødvendige omkostninger.  

 

46.               Denne praksis var som tidligere nævnt forudsat i forarbejderne til 

elforsyningslovens § 9, jf. handelsministerens svar på spørgsmål 54.  
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47.               Hovedreglen indebærer, at over- eller underdækningen bliver afviklet 

fremadrettet i priserne i overensstemmelse med prisbestemmelserne, der er frem-

adrettede i tid. Det er således uden betydning, at forbrugerne før og efter påbegyn-

delsen af afviklingen ikke nødvendigvis er de samme.  

 

48.               Store ubalancer kan indregnes i varmeprisen over flere år efter aftale 

med Energitilsynet, jf. tilsynets afgørelse af 29. august 2005 om afviklingen af 

underdækningen i Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab.  

 

49.               Der var tale om en akkumuleret underdækning, det vil sige en under-

dækning, der var samlet sammen over flere år. Energitilsynets afgørelse vedrørte 

kun perioden for afviklingen af underdækningen i lyset af størrelsen af underdæk-

ningen.  

 

50.               Det havde ikke betydning for afgørelsen, at underdækningen var ak-

kumuleret over flere år. Afgørelsen signalerer, at Energitilsynet ikke har tillagt det 

betydning, om en underdækning eller en overdækning er opsamlet over et enkelt 

år, eller er akkumuleret over flere år. Det er alene størrelsen af ubalancen og de 

prismæssige virkninger af dens fremadrettede afvikling, som Energitilsynet har 

truffet afgørelse om.  

 

51.               Vedrørende tilbageførsel af overdækninger fraveg Energitilsynet ho-

vedreglen i Hillerød-sagen, jf. tilsynets afgørelse af 31. oktober 2005. Hillerød 

Varmeforsyning havde opsamlet en kapital ved at opkræve højere fjernvarmepri-

ser, end der har været omkostningsmæssig dækning for. Men virksomheden havde 

investeret overdækningen i en varmecentral og ledningsnet.  

 

52.               Energitilsynets kunne efter omstændighederne godkende, at Hillerød 

Varmeforsyning finansierede en ny varmecentral og en ny hovedledning med dele 

af overdækningen, under den forudsætning at investeringerne blev nedskrevet til 0 

kr. med samtidig modregning i den regnskabsmæssigt opgjorte overdækning. 

Energitilsynet pålagde Hillerød Varmeforsyning at tilbageføre den resterende 

overdækning i priserne.   

UNDTAGELSEN   

53.               Gas- og Varmeprisudvalget accepterede som oplyst i udvalgets publi-

kation ”Klar besked om varmeforsyning” fra februar 1986, at fjernvarmeforsynin-

gerne efter årsafslutningen foretog en nedsættelse af afregningsprisen til et niveau, 

der gav balance i regnskabet. Derimod kunne der aldrig foretages en efterfølgende 

forhøjelse.  

 

54.               Spørgsmålet om hvilke forbrugere denne alternative mulighed for 

tilbagebetaling skulle vedrøre blev allerede drøftet i Gas- og Varmeprisudvalget i 

møde nr. 15 den 15. februar 1983.  

 

55.               Baggrunden var en forespørgsel fra et revisionsfirma om, hvorvidt en 

fjernvarmeforsyning, der efter afslutningen af et varmeår vedtog at afregne det 

pågældende år til en lavere pris end hidtil anmeldt, var pligtig til at efterregulere 

de foretagne afregninger i varmeåret forbrugere, der i varmeåret fra flyttet.  
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56.               Monopoldirektoratet havde svaret, at direktoratet fandt det rigtigst, at 

fjernvarmeforsyningen efter påkrav fra fraflyttede forbrugere efterregulerede de 

pågældendes afregning på grundlag af den lavere pris, som i øvrigt forudsattes 

anmeldt til udvalget.  

 

57.               Et medlem af udvalget bemærkede, at tilbagebetaling til fraflyttede 

ikke alene burde ske efter påkrav. Såfremt fjernvarmeforsyningen besluttede sig til 

tilbagebetaling, burde det slås op i kartoteket, og det skyldige beløb sendes til alle 

fraflyttede kunder.  

 

58.               Udvalget tiltrådte dette og pålagde direktoratet at forholde sig i over-

ensstemmelse hermed.  

 

59.               Hvilken hjemmel udvalget mente at have til at udmelde et sådant krav 

fremgår imidlertid ikke af referatet. Ligeledes har udvalget ikke taget stilling til 

betydningen af det forhold, at en underdækning ikke kan opkræves hos de histori-

ske forbrugere.  

KALKULATIONSREGLERNE I ØVRIGT   

60.               Indtægter og omkostninger skal specificeres mest muligt til brug for 

Energitilsynets bedømmelse. Indtægtssiden ud fra en forventning om salg angivet i 

energienheder eller m
3
 vand, samt priserne herfor. De indtægter, der hidhører fra 

de faste omkostninger, skal ligeledes henføres til et antal af den bidragspligtige 

enhed og prisen herfor.  

 

61.               Priserne for budgetåret fastsættes således, at der er balance mellem de 

samlede budgetterede indtægter og de samlede budgetterede omkostninger. Det 

gælder dog ikke i de tilfælde, hvor der i en begrænset periode føres en bevidst 

underbudgetteringspolitik, bestemmelsen i § 20, stk.1, om, at der i priserne kan 

fremføres underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og 

væsentlig udbygning af forsyningssystemerne.  

 

62.               Indtræffer der væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i 

årets løb, kan der anmeldes ændrede priser på grundlag af et revideret budget. Det 

er ikke udtømmende defineret, hvad der kan anses for væsentlige ændringer, men i 

almindelighed må fjernvarmeforsyningerne tilskyndes til løbende at følge budget-

terne op og efter omstændighederne tilpasse priserne hertil. De accepteres, at de 

nye priser sættes således, at der bliver balance mellem indtægter og omkostninger 

i det reviderede budget for året som helhed. Men der skal holdes øje med hvilke 

perioder i året priserne gælder for, da der ikke kan anmeldes priser med tilbagevir-

kende kraft.  

 

63.               Der er også en tidsmæssig begrænsning. Anmeldes nye budgetter sent 

i året kan det ikke afvises, at Energitilsynet griber ind, specielt hvis budgettet ikke 

giver sig udslag i nye priser, da dette kan indikere, at der er tale om overskudsdi-

sponering. Der kan eksempelvis peges på, at en forventet overdækning kan blive 

forsøgt konverteret til en henlæggelse.  
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64.               På grundlag af de anmeldte priser fastsætter fjernvarmeforsyningerne 

acontobidrag for forbrugerne. Det sker normalt for et helt regnskabsår ad gangen. 

Der skal som anført tidligere være balance mellem de budgetterede indtægter og 

de samlede acontobidrag.  

 

65.               Ved regnskabsåret afslutning opgøres forbrugernes samlede forbrugte 

mængder og der udarbejdes en årsopgørelse. Ved årsopgørelsen skal de forbrugte 

mængder fordeles på de perioder, hvor de anmeldte priser har været gældende. I 

konkrete sager er der blevet accepteret en gennemsnitsfordeling af de forbrugte 

mængder, der eksempelvis bygger på graddageopgørelser.  

 

66.               På grundlag af årsopgørelsen foretager fjernvarmeforsyningen en 

regulering i forhold til acontobidragene. Da der ikke kan foretages prisændringer 

med tilbagevirkende kraft består korrektionerne i ekstra opkrævnin-

ger/tilbagebetalinger som følge af forskellene mellem de forudsatte og de faktiske 

forbrugte mængder eller som følge af manglende ændringer i acontobidragene i 

årets løb.  

 
VURDERING 
67.               Rækkevidden af Energitilsynets indgrebsbeføjelse kan anskues ud fra 

Energitilsynets kompetence i relation til at udstede pålæg om tilbagebetaling i 

medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, altså den situation, at et urimeligt 

forhold medfører, at der opstår spørgsmål om pålæg om tilbagebetaling af penge-

beløb.  

 

68.               Her er det efter ordlyden af Energitilsynets indgrebsbeføjelse i varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4, at en ændring skal ske med virkning for fremtiden, 

eksempelvis således, at varmepriserne nedsættes til det, der ifølge loven kan kræ-

ves.  

 

69.               Der er således ikke i ordlyden af § 21, stk. 4, holdepunkter for at an-

tage, at den ændring, Energitilsynet kan pålægge forsyningsselskaberne, skal have 

tilbagevirkende kraft og medføre, at forsyningsselskaberne tilpligtes at tilbagebeta-

le til forbrugerne.  

 

70.                Det er sekretariatets vurdering, at Energitilsynet ikke kan pålægge en 

varmeforsyning at tilbagebetale et beløb til forbrugerne på anden måde end ved 

indregning i de fremtidige priser.  

 

71.               Derfor er der efter sekretariatets vurdering også en klar sammenhæng 

mellem den retning, som Energitilsynets indgreb efter § 21, stk. 4, har, og prisfast-

sættelsen, derved at priserne efter § 20, stk. 1 og 2, kun er gyldige efter varmefor-

syningsloven, hvis de er anmeldt efter § 21, stk. 1, det vil sige forud for den perio-

de, som priserne gælder for, jf. § 21, stk. 3.  

 

72.               Man kan i stedet for sige, at der er tale om en ex ante prisfastsættelse, 

ligesom et pålæg fra Energitilsynet har ex ante virkning.   
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PÅLÆG I RELATION TIL AFVIKLING AF OVER- OG UNDERDÆKNING   

73.               Ex ante prisfastsættelsen indebærer, at afvikling af over- og under-

dækninger efter varmeforsyningsloven sker fremadrettet. Det betyder efter Energi-

tilsynets praksis, at: 

 Underdækningen som hovedregel skal opkræves i varmeprisen for det år, 

der følger umiddelbart efter det år, som underdækningen vedrører. En 

uforholdsmæssig stor underdækning kan efter aftale med Energitilsynet 

indregnes i priserne over en periode.    

 Overdækningen skal som hovedregel indregnes i varmeprisen for det år, 

der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En ufor-

holdsmæssig stor overdækning kan efter aftale med Energitilsynet indreg-

nes i priserne over en periode.   

 

74.               Energitilsynet kan efter § 21, stk. 4, give pålæg om ændring af priser, 

hvis tilbageførslen af en overdækning eller opkrævningen af en underdækning 

medfører urimelige prisvirkninger.   

UNDTAGELSEN FRA EX ANTE PRISFASTSÆTTELSEN FOR TILBAGEFØRSEL AF 

OVERDÆKNING I RELATION TIL ENERGITILSYNETS INDGREBSBEFØJELSE   

75.               Energitilsynet kan som anført ikke give pålæg om, at prisen skal æn-

dres bagudrettet. Det kunne Gas- og Varmeprisudvalget heller ikke. Men udvalget 

accepterede, at fjernvarmeforsyningerne som alternativ til den fremadrettede tilba-

geførsel af overdækninger kunne vælge at tilbageføre overdækningen bagudrettet, 

eksempelvis i forbindelse med årsafregningen. Derimod kunne en underdækning 

kun opkræves fremadrettet.  

 

76.               Energitilsynets sekretariat har ikke grundlag for at foreslå Energitilsy-

net at ændre praksis på det område, selv om Gas- og Varmeprisudvalgets accept 

strengt taget strider mod varmeforsyningslovens ex ante princip for prisfastsættel-

sen, og der derved fremkommer en asymmetri mellem afvikling af en overdæk-

ning og afvikling af en underdækning.   

 

77.               Sekretariatets begrundelse er, at ex ante princippet for prisfastsættel-

sen, det vil sige det forhold at prisen hviler på anmeldte budgetter, ifølge bemærk-

ningerne til L 197 som vedtaget af folketinget den 3. juni 1982 ”… er en forud-

sætning for, at udvalget [Energitilsynet] kan påse, at prissætningen sker i overens-

stemmelse med lovens bestemmelser, herunder påse, at selskaberne ikke beregner 

sig indtægter ud over omkostningerne med indregning at en rimelig forrentning af 

indskudskapital over hele projektets løbetid …”. L 197 vedrørte en ændring af 

varmeforsyningslovens § 27, nu § 20.  

 

78.               I fortsættelse heraf afspejler en overdækning, at forbrugerne i året har 

betalt mere til fjernvarmeforsyningen, end fjernvarmeforsyningen har haft i nød-

vendige omkostninger i året. Det beløb, som forbrugerne derved har til gode, 

kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen tilbageføres 

fremadrettet. Det kan efter sekretariatets vurdering ikke være til hindring for Ener-

gitilsynets tilsyn med prisfastsættelsen, at en fjernvarmeforsyning efter en afvej-

ning af forskellige hensyn vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet, når 

det samlet set er til fordel for forbrugerne.  
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79.               Derimod vil det være til hindring for Energitilsynets tilsyn med pris-

fastsættelsen, hvis en fjernvarmeforsyning kunne foretage en prisanmeldelse med 

tilbagevirkende kraft. Eksemplet kan igen være det, at hvis det var muligt at an-

melde priser med tilbagevirkende kraft, ville en fjernvarmeforsyning kunne kon-

vertere en forventet overdækning til eksempelvis en henlæggelse, som er en om-

kostning i varmeforsyningslovens forstand.      

 

80.               I det omfang en fjernvarmeforsyning valgte at tilbageføre en over-

dækning bagudrettet, havde Gas- og Varmeprisudvalget bestemt, at overdæknin-

gen skulle tilbageføres til de forbrugere, som havde betalt overdækningen, herun-

der fraflyttede forbrugere.  

 

81.               Det er sekretariatets vurdering, at når der ikke i ordlyden af § 21, stk. 

4, er holdepunkter for at antage, at den ændring, Energitilsynet kan pålægge forsy-

ningsselskaberne, skal have tilbagevirkende kraft, heller ikke er holdepunkter for, 

at Energitilsynet kan gribe ind over for den måde, som fjernvarmeforsyningerne 

måtte tilbageføre en overdækning bagudrettet på.  

 

82.               Denne vurdering forstærkes af, at der endvidere kan være ejer/lejer 

forhold, der komplicerer den videre tilbageførsel af overdækningen, hvis ejer og 

ikke lejer har det direkte kundeforhold til fjernvarmeforsyningen, idet sådanne 

spørgsmål ikke er omfattet af Energitilsynets kompetence.  

 

83.               Det tilføjes, at en tilbageførsel af overdækningen ved check i forhold 

til kontanthjælpsmodtagere vil medføre, at den enkelte kontanthjælpsmodtager i 

kraft af sin oplysningspligt skal underrette forvaltningen om modtagelsen af 

checken, hvorefter der i det enkelte tilfælde konkret må vurderes, at der skal ske 

regulering i overførselsindkomsten[2].  

 

84.               Det er således sekretariatets vurdering, at Energitilsynet ikke har 

hjemmel til at udmelde krav om, at en tilbageførsel af overdækning bagudrettet 

også skal komme fraflyttede forbrugere til gode.  

 

85.               Disse spørgsmål kan forbrugerne få vurderet ved en konkret klagesag 

ved Ankenævnet på Energiområdet eller eventuelt ved, at en flerhed af forbrugere 

indbringer et gruppesøgsmål for domstolene. Sekretariatet foreslår derfor, at Ener-

gitilsynet ophæver Gas- og Varmeprisudvalgets praksis på det område.  

 

86.               Dog vurderer sekretariatet, at Energitilsynet har hjemmel i § 21, stk. 

4, til at gribe ind over for urimelige prisvirkninger af en bagudrettet tilbageførsel 

af en overdækning. Et eksempel kan være, at omkostningerne ved at tilbageføre en 

overdækning bagudrettet efter den måde, som forsyningen ønsker, er så høje, at 

den økonomiske fordel for forbrugerne af den bagudrettede tilbageførsel forsvin-

der.  
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87.               Sekretariatet vurderer dermed også, at det vil være urimeligt efter 

varmeforsyningsloven, hvis omkostningerne ved at tilbageføre en overdækning 

bagudrettet bliver indregnet fremadrettet i priserne. De omkostninger, som skal 

afholdes for at tilbageføre en overdækning bagudrettet, skal efter sekretariatets 

vurdering fragå i den oparbejdede overdækning, med Energitilsynets mulighed for 

at gribe ind over for urimelige prisvirkninger.    

OVERDÆKNING – AKKUMULERET OVERDÆKNING   

88.               Med akkumuleret overdækning menes det forhold, at overdækningen 

er opsamlet over flere år.  

 

89.               Den eneste forskel på en overdækning og en akkumuleret overdæk-

ning ses at være, at den akkumulerede overdækning er opkrævet i priserne over 

mere end ét år. Beløbsmæssigt kan en akkumuleret overdækning godt være mindre 

end en overdækning, der er opsamlet over ét år.  

 

90.               På den baggrund synes der ikke at være forhold der tilsiger, at en ak-

kumuleret overdækning skal behandles prismæssigt anderledes efter varmeforsy-

ningsloven, end en ”almindelig” overdækning.  

 

91.               Der er derimod en administrativ forskel. En akkumuleret overdæk-

ning, der tilbageføres ved at sende et beløb til forbrugerne, indebærer en større 

administrativ indsats, fordi overdækningen skal tilbageføres år for år. Er der man-

ge fra- og tilflyttere i forsyningsområdet over årene, involverer tilbagebetalingen 

et større antal forbrugere. Det er blandt andet afgørende, at afregningssystemets 

kundekartoteker fortsat eksisterer, fordi det ikke er tilstrækkeligt for fjernvarme-

forsyningen kun at tilbagebetale ved påkrav fra forbrugerne.  

 

92.               Det må være klart, at en bagudrettet tilbageførsel af en akkumuleret 

overdækning alt andet lige kræver større administrativ indsats og flere udgifter, 

end tilbageførsel af et enkelt års overdækning.    

 
KONKLUSION 
93.               Det er Energitilsynets sekretariats konklusion, at det er bedst i over-

ensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, at overdækninger 

føres tilbage til forbrugerne over næste års priser på samme måde, som underdæk-

ninger afvikles på. Det synes også administrativt mest hensigtsmæssigt at gøre det.  

 

94.               Sekretariatets konklusion er endvidere, at den ændring, som Energitil-

synet kan pålægge forsyningsselskaberne, ikke kan have tilbagevirkende kraft og 

medføre, at forsyningsselskaberne tilpligtes at tilbagebetale til forbrugerne. Ener-

gitilsynet kan således ikke pålægge en varmeforsyning at tilbagebetale en over-

dækning til forbrugerne på anden måde end ved indregning i de fremtidige priser. 

Fjernvarmeforsyningerne vil fortsat kunne tilbagebetale en overdækning bagudret-

tet. I den situation vil Energitilsynet ikke være afskåret fra at bedømme de pris-

mæssige virkninger af tilbageførslen.  
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95.               Det indstilles derfor, at Energitilsynet tilkendegiver, at:  

 

96.               Energitilsynet fastsætter følgende retningslinier for opkrævning af 

underdækninger eller tilbagebetaling af overdækninger, jf. varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 1 og 4:  

 

97.               En underdækning skal indtil videre fortsat opkræves i den varmepris, 

der gælder for det år, som følger umiddelbart efter det år underdækningen vedrø-

rer.  

 

98.               På tilsvarende vis skal en overdækning indtil videre som hovedregel 

tilbageføres i den varmepris, der gælder for det år, som følger umiddelbart efter 

det år overdækningen vedrører.  

 

99.               Er der tale om uforholdsmæssigt store over- eller underdækninger, 

herunder evt. akkumulerede beløb, kan fjernvarmeforsyningerne efter aftale med 

Energitilsynet vælge en længere periode for afviklingen.  

 

100.            En overdækning kan dog tilbageføres bagudrettet, eksempelvis i for-

bindelse med årsafregningen. Hvis varmeforsyningen vælger at tilbageføre en 

overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis overdæknin-

gen afvikles i det følgende års priser, ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige 

virkninger af tilbageføringen.  

 

101.            Energitilsynet er ikke afskåret fra at gribe ind over for urimelig anven-

delse af retningslinjerne, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 
[1] Gas- og Varmeprisudvalget gjorde en undtagelse herfra, jf. senere. 

[2] Fra Bent Ole Gram Mortensen, En moderne Århus-historie. 

  
Se også  "Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af 

over-/underdækning" 
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