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INDLEDNING 
1.                   Præstø Fjernvarme klagede i brev af 17. juni 2005 til Energitilsynet 

over, at der i regnskabet for år 2002 fra Præstø Kraftvarmeværk var udgiftsført 

husleje, renter og afskrivninger som en del af årets omkostninger ved værkets le-

verancer af fjernvarme til Præstø Fjernvarme.  

 

2.                   Det fremgår af sagen, at Sydkraft Varme A/S i november måned 

2002 overtog Præstø Kraftvarmeværk fra Præstø kommune med virkning fra den 

1. januar 2002. Sydkraft Varme A/S´ købspris for værket svarede til gælden i vær-

ket. Sydkraft Varme A/S finansierede købet med et lån af moderselskabet Sydkraft 

Danmark A/S, nu E.ON Danmark A/S. Købet omfattede imidlertid ikke værks-

bygningerne. Disse blev købt af Sydkraft Danmark A/S, som lejer dem ud til Syd-

kraft Varme A/S mod betaling af husleje.  

 

3.                   Energitilsynet har i en anden sag om Præstø Kraftvarmeværks priser 

for år 2003 truffet afgørelse om, at husleje og afvikling af værkets gæld i form af 

rente og afskrivning var nødvendige omkostninger efter varmeforsyningsloven, og 

derfor kunne indregnes i prisen for fjernvarmen fra Præstø Kraftvarmeværk til 

Præstø Fjernvarme. Afviklingen af værkets gæld i form af rente og afskrivning i 

fjernvarmeprisen anvender Sydkraft Varme A/S til at afvikle gælden til Sydkraft 

Danmark A/S.  

 

4.                   Den 31. december 2002 modtog Sydkraft Varme A/S en faktura fra 

Sydkraft Danmark A/S om betaling af husleje samt rente og afdrag på den kon-

cerninterne gæld for år 2002 med forfaldsdato samme dag. Sydkraft Varme A/S 

udgiftsførte derfor huslejen og renten m.m. i resultatopgørelsen i sit reviderede 

regnskab for år 2002.  
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5.                   Da første afdrag på gælden ifølge låneaftalen mellem de to koncern-

forbundne selskaber imidlertid først forfalder til betaling i år 2003, og da der i 

budgettet for kraftvarmeværket for år 2002 ikke var kalkuleret med en huslejeud-

gift, mener Præstø Fjernvarme ikke at husleje, renter og afskrivninger for år 2002 

kan udgiftsføres i regnskabet for året og indregnes i fjernvarmepriserne.  

 

6.                    Efter almindelige regnskabsmæssige principper skal indtægter og 

udgifter - uanset betalingstidspunktet - henføres til det år de vedrører. Da Sydkraft 

Varme A/S overtog værket den 1. januar 2002 og derfor skal betale husleje til 

Sydkraft Danmark A/S for året kan Energitilsynet ikke have indvendinger imod, at 

omkostningerne hertil udgiftsføres i regnskabet for år 2002 og indregnes i fjern-

varmepriserne.  

 

7.                   Da betaling af renter og afskrivninger på gælden kan henføres til år 

2002 kan Energitilsynet ligeledes ikke have indvendinger imod, at renter og af-

skrivninger på det koncerninterne lån udgiftsføres i værkets regnskab for år 2002.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Præstø Fjernvarme:  

Efter almindelige regnskabsmæssige principper skal indtægter og udgifter - uanset 

betalingstidspunktet - henføres til det år de vedrører. Energitilsynet finder derfor, 

at det ikke er urimeligt efter varmeforsyningsloven, at der i Præstø Kraftvarme-

værks regnskab for år 2002 blev udgiftsført husleje samt renter og afskrivninger 

vedrørende gælden i kraftvarmeværket, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 
SAGSFREMSTILLING 
8.                   Præstø Kraftvarmeværk leverer fjernvarme til Præstø Fjernvarme. 

Præstø Fjernvarme distribuerer fjernvarmen videre til fjernvarmekunderne i 

Præstø.  

 

9.                   Ved aftale i november måned 2002 solgte Præstø kommune Præstø 

Kraftvarmeværk til Sydkraft Varme A/S, der er et datterselskab af Sydkraft Dan-

mark A/S. Sydkrafts overtagelse af kraftvarmeværket skete med virkning fra den 

1. januar 2002. Sydkraft Varme A/S finansierede købet af kraftvarmeværket med 

et koncerninternt lån med Sydkraft Danmark A/S som långiver.  

 

10.               I brev af 17. juni 2005 klagede Præstø Fjernvarme over, at der i regn-

skabet for år 2002 fra Præstø Kraftvarmeværk figurerede et beløb i renter på 

1.676.000 kr., et beløb i afskrivninger på 1.903.000 kr., og et beløb på 784.000 kr., 

der vedrørte omkostninger til leje af grund og bygninger.  

 

11.               Præstø Fjernvarmes begrundelse for at klage over renterne og afskriv-

ningerne var, at der ifølge låneaftale dateret den 1. januar 2002 ikke skete afskriv-

ninger i år 2002, og der skulle ikke betales renter.  

 

12.               Begrundelsen for at klage over Præstø Kraftvarmeværks udgiftsførsel 

af leje af grund og bygninger var, at Sydkrafts overtagelse af kraftvarmeværket 

ifølge det oplyste først blev endeligt gennemført den 1. november 2002. Præstø 

Fjernvarme påstod, at Sydkraft skulle dokumentere betalingerne af husleje med 

henvisning til, at der blandt andet manglede et beløb i husleje i Sydkrafts budget.  
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13.               Senere i sagen har Præstø Fjernvarme udvidet påstanden om, at beta-

lingstidspunktet er afgørende for udgiftens indregning i fjernvarmeprisen, til også 

at omfatte renterne og afskrivningerne.  

 

14.               Energitilsynet modtog ved brev af 30. august 2005 fra Sydkraft Var-

me A/S kopi af den nævnte låneaftale. Låneaftalen har Sydkraft Varme A/S som 

låntager og Sydkraft Danmark A/S som långiver. Låneaftalens ammortiseringsplan 

har år 2003 som startår. Ved faktura af 31. december 2002 fra Sydkraft Danmark 

A/S til Sydkraft Varme A/S forfaldt første betaling af rente og afdrag med samme 

dato som fakturadatoen.  

 

15.               Det foreligger oplyst fra E.ON Danmark A/S, at husleje og rente m.v. 

blev udgiftsført i resultatopgørelsen i det reviderede regnskab for år 2002 for Syd-

kraft Varme A/S.  

 
BEGRUNDELSE 
16.               Energitilsynet har i flere afgørelser tidligere vurderet Sydkrafts køb af 

Præstø Kraftvarmeværk og priserne for kraftvarmeværkets leverancer af fjernvar-

me til Præstø Fjernvarme. Afgørelserne er kort opsummeret nedenfor.  

 

17.               Det fremgår blandt andet, at Energitilsynet ikke havde indvendinger 

imod, at Sydkraft Varme A/S finansierede købet af Præstø Kraftvarmeværk med et 

koncerninternt lån ydet af Sydkraft Danmark A/S. Energitilsynet havde heller ikke 

i den konkrete sag indvendinger imod, at Sydkraft Varme A/S´ afdrag på gælden 

til Sydkraft Varme Danmark A/S blev indregnet i fjernvarmeprisen fra Præstø 

Kraftvarmeværk som afskrivninger, fordi købesummen for kraftvarmeværket sva-

rende til gælden i værket.  

 

18.               Energitilsynet havde heller ikke indvendinger imod, at der i fjernvar-

meprisen som sådan blev indregnet husleje, fordi kraftvarmeværket lejer sig ind i 

bygninger, der er ejet af Sydkraft Danmark A/S.  

 

19.               Sagens drejer sig om bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, om omkostninger i fjernvarmeprisen. Hovedreglen om indregning af om-

kostninger i fjernvarmeprisen er, at kollektive varmeforsyningsanlæg, industri-

virksomheder, kraftvarmeværket 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 naturgas kan indregne nødvendige udgifter til energi, 

lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, 

omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgif-

ter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse 

med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne.  

 

20.               Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, bestemmer, at finder Energitilsy-

net, 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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TIDLIGERE AFGØRELSER  

21.               I sagen om Præstø kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til Syd-

kraft m.v. traf Energitilsynet den 23. september 2002 afgørelse om, at Energitilsy-

net ikke fandt, at den af Præstø kommune fastsatte varmepris pr. 1. januar 2002 

var urimelig eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b.  

 

22.               Endvidere meddelte Energitilsynet, at den samlede købspris (for 

Præstø Kraftvarmeværk) i det foreliggende tilfælde som udgangspunkt gennem 

forrentning og afskrivning blev indregnet i Sydkraft Danmark A/S´ varmepriser i 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. En nærmere 

stillingtagen hertil måtte dog afvente selskabets prisanmeldelser.  

 

23.               Det fremgik af afgørelsen, at Præstø kommune allerede indregnede 

forrentning og afskrivning af den samlede gæld i fjernvarmepriserne, svarende til 

den samlede aftalte købesum.  

 

24.               Den 15. december 2003 traf Energitilsynet afgørelse om, at Energitil-

synet ikke på det foreliggende grundlag fandt, at prisfastsættelsen for år 2003 for 

Præstø Kraftvarmeværk var urimelig eller i strid med varmeforsyningslovens §§ 

20, 20 a eller 20 b, men at Energitilsynet ikke herved havde taget stilling til ud-

giftsposten "finansielle poster" på 1,9 mio.kr., som skulle dokumenteres nærmere, 

samt huslejebetalingen på 764 t.kr., som Sydkraft Varme A/S skulle redegøre 

nærmere for.  

 

25.               Af afgørelsen fremgår, at Præstø kommune med virkning fra den 1. 

januar 2002 solgte Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft Danmark A/S, der er en 

del af den svenske energikoncern Sydkraft.  

26.               Af afgørelsen fremgår endvidere, at den faste ejendom, hvori produk-

tionsanlægget m.v. er beliggende, er finansieret og ejet af moderselskabet Sydkraft 

Danmark A/S. Sydkraft Varme A/S betaler derfor husleje i stedet for forrentning 

og afskrivning.  

27.               I afgørelse af 22. april 2004 meddelte Energitilsynet for så vidt angår 

den finansielle udgift, at det koncerninterne lån mellem Sydkraft Danmark A/S 

som långiver og Sydkraft Varme A/S som låntager måtte sidestilles med anden 

tilvejebringelse af fremmedkapital, og finansieringsudgifterne (i regnskabet for 

Præstø Kraftvarmeværk) derfor var en nødvendig omkostning, som kunne indreg-

nes i varmeprisen.  

 

28.               Om størrelsen af renten på det koncerninterne lån fandt Energitilsynet, 

at en rente på 4,8 pct. p.a. måtte ligge inden for rammerne af det acceptable i rela-

tion til vurderingen af nødvendige udgifter, og ikke de 6,5 pct. p.a. som Sydkraft 

Danmark A/S havde beregnet sig.  

 

29.               Med hensyn til huslejebetalingen fandt Energitilsynet, at der var tale 

om en nødvendig omkostning, som kunne indregnes i varmeprisen. Ud fra det 

foreliggende havde Energitilsynet ikke fundet grundlag for at antage, at den fast-

satte huslejebetaling (i regnskabet for Præstø Kraftvarmeværk) til Sydkraft Dan-

mark A/S skulle overstige det lejedes værdi og dermed ikke være fastsat på mar-

kedsvilkår. Energitilsynet fandt derfor, at huslejebetalingen kunne indregnes i 

varmeprisen.  
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30.               Energitilsynet bemærkede, at der ikke i medfør af varmeforsyningslo-

vens bestemmelser blev stillet krav om, at der skulle foreligge en egentlig husleje-

kontrakt.  

 

31.               Energiklagenævnet ophævede ved afgørelse af 16. november 2004 

Energitilsynets afgørelse om rentesatsen på det koncerninterne lån, således at ren-

tesatsen på 6,5 pct. p.a. var den gældende rentesats.  

 

32.               Bortset fra periodiseringsspørgsmålet følger af de refererede afgørel-

ser, at såvel huslejen som forrentningen og afskrivningen i den foreliggende sag er 

nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand.  

SPØRGSMÅLET OM DOKUMENTATION OG PERIODISERINGEN  

33.               Dokumentation for Sydkraft Varme A/S´ betaling af husleje og rente 

samt afdrag på det koncerninterne lån fremgår af kopi af faktura af den 31. decem-

ber 2002 fra Sydkraft Danmark A/S til Sydkraft Varme A/S. Det foreligger oplyst 

fra E.ON Danmark A/S, at husleje og rente m.v. blev udgiftsført i resultatopgørel-

sen i det reviderede regnskab for år 2002 for Sydkraft Varme A/S.  

 

34.               Efter almindelige regnskabsmæssige periodiseringsprincipper skal 

indtægter og udgifter uanset betalingstidspunktet henføres til det år, de vedrører. 

Som udgangspunkt indebærer periodiseringsprincippet, at salgsindtægter skal 

medtages i det regnskabsår, hvor salgsaftalen opfyldes. Omkostninger skal medta-

ges i resultatopgørelsen for det år, hvori omsætningen er opnået.  

 

35.               Hverken varmeforsyningslovens prisbestemmelser eller lovbemærk-

ninger til bestemmelserne tilsidesætter dette grundlæggende regnskabsprincip i 

varmeprisberegningen, der ifølge bemærkningerne til lovforslag nr. L 197 som 

fremsat af energiministeren den 12. maj 1982 om en præcisering af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser forudsatte anvendelse af rimelige økonomiske prin-

cipper.  

 

36.               Huslejen i kraftvarmeværkets regnskab for år 2002 bør Energitilsynet 

herefter ikke have indvendinger imod, fordi Sydkraft Varme A/S overtog Præstø 

Kraftvarmeværk med virkning fra den 1. januar 2002, jf. varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1 og § 21, stk. 4.  

 

37.               Forrentningen og afskrivningen af det koncerninterne lån er ved låne-

aftale af 1. januar 2002 mellem Sydkraft Danmark A/S (som långiver) og Sydkraft 

Varme A/S (som låntager) vist i en ammortiseringsplan. Ammortiseringsplanen er 

ifølge lånedokumentet en integreret del af låneaftalen. Ammortiseringsplanen viser 

betalingerne fra Sydkraft Danmark A/S i rente og afdrag til Sydkraft Danmark A/S 

med år 2003 som startår.  

 

38.                Ved faktura af 31. december 2002 modtog Sydkraft Varme A/S fra 

Sydkraft Danmark A/S en regning på første betaling i henhold til ammortiserings-

planen. Fakturaen forfaldt til betaling samme dato, og beløbene optræder senere i 

Præstø Kraftvarmeværks regnskabsanmeldelse for år 2002 til Energitilsynet.  
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39.               Sekretariatet lægger vægten på, at Sydkraft overtog Præstø Kraftvar-

meværk fra den 1. januar 2002, og kravet om første betaling af rente og afdrag 

opstår ved faktura af 31. december 2002 fra Sydkraft Danmark A/S til Sydkraft 

Varme A/S.  

 

40.               Det tilføjes, at Præstø kommune i budgettet for år 2002 for Præstø 

Kraftvarmeværk havde budgetteret med renteudgifter og afskrivninger. 

 

 


