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INDLEDNING  
1.                     Præstø Fjernvarme anmodede ved brev af 15. juli 2005 Energitilsy-

net om at afgøre en tvist mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kommune om 

Præstø Fjernvarmes købspris for kommunens fjernvarmetransmissionsledning. 

Forsyningen har ifølge det oplyste endnu ikke overtaget ledningen.  

 

2.                    Præstø Fjernvarme og Præstø kommune blev ved aftale af 2. de-

cember 2003 enige om fremgangsmåden ved fastsættelsen af prisen for transmis-

sionsledningen. Prisen er pr. 31. december 2003 fastsat til 5.287.905 kr. med fra-

drag for beløb, som Præstø Fjernvarme eventuelt allerede har betalt i rente og af-

skrivninger vedrørende transmissionsledningen i fjernvarmeprisen fra Præstø 

Kraftvarmeværk v/Sydkraft Varme A/S.  

 

3.                    Energitilsynets opgave er i udgangspunktet at bedømme, om aftalen 

om prisfastsættelsen af transmissionsledningen er indgået på almindelige mar-

kedsvilkår.  

 

4.                    Der er ikke grundlag for at betvivle, at parterne i deres varetagelse 

af henholdsvis køber- og sælgerinteresser har fundet frem til en aftale, der tilfreds-

stiller begge parter.  

 

5.                    Spørgsmålet er alene om Præstø Fjernvarme i prisen for fjernvar-

men fra Præstø Kraftvarmeværk allerede har betalt en del af prisen for transmissi-

onsledningen i form af renter og afskrivninger, som ifølge aftalen skal fratrækkes i 

prisen for ledningen.  

 

6.                    Sydkraft Varme A/S blev i november måned 2002 enig med Præstø 

kommune om at overtage Præstø Kraftvarmeværk med virkning fra den 1. januar 

2002. Budgettet som Præstø kommune havde anmeldt for år 2002 vedrørende 

fjernvarmeprisen fra Præstø Kraftvarmeværk, afspejlede derfor sammen med Syd-

krafts budget for kraftvarmeværket for år 2003 en anden omkostningsstruktur end 

den, som ud over budgetusikkerheden kom til at gælde for år 2002 og år 2003 som 

følge af Sydkrafts overtagelse af kraftvarmeværket.  
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7.                    I den forbindelse foreligger det efter varmeforsyningsloven doku-

menteret, at der i de budgetterede priser for leverancerne af fjernvarme fra Præstø 

Kraftvarmeværk til Præstø Fjernvarme i år 2002 og år 2003 var indregnet renter og 

afskrivninger vedrørende transmissionsledningen. Men det foreligger også doku-

menteret efter loven, at eftervisningerne af priserne i form af regnskabsoplysninger 

til Energitilsynet var uden disse udgifter.  

 

8.                    På den baggrund er der efter varmeforsyningsloven ikke noget til 

hinder for, at Præstø Fjernvarme i henhold til aftalen af 2. december 2003 betaler 

det aftalte beløb for transmissionsledningen på 5.287.905 kr. ekskl. fradrag direkte 

til Præstø kommune.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Præstø Fjernvarme og Præstø kommune,  

 at Energitilsynet finder at det vil være et rimeligt vilkår for Præstø Fjern-

varmes køb af Præstø kommunes fjernvarmetransmissionsledning, at 

Præstø Fjernvarmes købspris for transmissionsledningen sættes til det 

mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kommune aftalte beløb på 5.287.905 

kr. ekskl. fradrag i henhold til aftalen af 2. december 2003, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, § 21, stk. 4, og 23 f, stk. 1 og stk. 4.  

 
SAGSFREMSTILLING 
9.                    Ifølge Præstø Fjernvarmes henvendelse havde forsyningens general-

forsamling besluttet at købe Præstø kommunes fjernvarmetransmissionsledning. 

De nærmere vilkår for købet fremgik af en aftale indgået mellem Præstø Fjern-

varme og Præstø kommune.  

 

10.                Af bilagene til henvendelsen fra Præstø Fjernvarme fremgik indled-

ningsvis af referatet af et møde mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kommune 

den 2. december 2003, at transmissionsledningen skulle overtages af Præstø 

Fjernvarme til en pris og på vilkår, der ikke gav tab eller gevinst for Præstø kom-

mune. Udgangspunktet var det tilbud, som Sydkraft gav pr. 1. januar 2002 med 

tillæg af renter og fradrag af betalte afdrag/ydelser.  

 

11.                Endvidere fremgik af bilagene, at Præstø Kommune i brev af 12. 

december 2003 meddelte Præstø Fjernvarme, at salgsprisen for transmissionsled-

ningen var opgjort til 5.287.905 kr. Præstø Fjernvarme godkendte beløbet i brev af 

19. december 2003 med fradrag af betalte afdrag/ydelser med henvisning til afta-

len af 2. december 2003.  

 

12.                Herudover fremgik af bilagene, at Præstø kommunes Økonomiudvalg 

i et møde den 6. oktober 2004 havde drøftet sagen. Det fremgik af sagsfremstillin-

gen til Økonomiudvalgets møde, at Sydkraft overfor Energitilsynet havde tilken-

degivet, at Sydkraft som administrator for Præstø kommune havde indregnet beløb 

i rente og afskrivninger på kommunens gæld i transmissionsledningen i prisen for 

leverancer af fjernvarme fra Præstø Kraftvarmeværk til Præstø Fjernvarme.  
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13.                Ifølge sagsfremstillingen havde Sydkraft senere opdaget, at udgifter-

ne ved driften af Præstø Kraftvarmeværk havde været så store, at de i regnskabs-

anmeldelserne til Energitilsynet havde "spist" renterne og afskrivningerne på 

transmissionsledningen. Hvis kommunen krævede disse beløb i renter og afskriv-

ninger udbetalt ville det ifølge sagsfremstillingen udløse en forhøjelse af fjernvar-

meprisen fra Præstø Kraftvarmeværk til Præstø Fjernvarme efter varmeforsynings-

lovens prisbestemmelser.  

 

14.                Præstø Fjernvarme havde i bilag til brevet af 15. juli 2005 vist en 

beregning fra Præstø kommune der angav, at det samlede indregnede beløb i 

fjernvarmeprisen vedrørende transmissionsledningen måtte være på 2.049.913 kr. 

for år 2002 og 2003, således at købsprisen for ledningen skulle sættes til 3.237.992 

kr. og ikke det oprindeligt aftalte udgangspunkt på 5.287.905 kr.:  

 
Aftalen af 2. december 

2003 

Udgangs-

punkt kr. 

Fradrag 

kr. 

Pris 

kr. 

Ifølge Præstø Fjernvarme 5.287.905 2.049.913 3.237.992 

Ifølge Præstø Kommune 5.287.905 0 5.287.905 

 

15.                Ifølge Præstø Fjernvarme havde Sydkraft meddelt, at der i Præstø 

Kraftvarmeværks pris for fjernvarmeleverancerne til Præstø Fjernvarme ikke var 

indregnet beløb i rente og afskrivninger, og at Præstø kommune havde opgivet at 

få Sydkraft til at videresende de opkrævede beløb.  

 

16.                I brev af 7. oktober 2005 henviser Præstø Fjernvarme for så vidt an-

går forrentning og afskrivning af transmissionsledningen i fjernvarmeprisen fra 

Præstø Kraftvarmeværk til et indlæg i en tidligere sag for Energitilsynet om fjern-

varmeprisen fra Præstø Kraftvarmeværk.  

 

17.                Indlægget af 25. september 2003 var fra Sydkrafts advokat, der oply-

ste, at Sydkraft havde en aftale med Præstø kommune om at forestå administratio-

nen (af transmissionsledningen), "? idet der, efter det for Sydkraft oplyste, stadig 

pågår drøftelser mellem Præstø kommune og Præstø Fjernvarme A.m.b.a. om 

sidstnævntes erhvervelse af transmissionsledningen, er Sydkrafts betingede aftale 

med Præstø kommune herom ikke endelig. Status er således foreløbigt den, at 

Sydkraft Varme A/S er berettiget til at opkræve transmissionsbidrag på egne eller 

på kommunens vegne i henhold til administrationsaftale med Præstø kommune ?". 

I indlægget oplyser advokaten afslutningsvis, at transmissionsudgifter indgår i den 

budgetterede fjernvarmepris for år 2003, da Sydkraft indtil videre forestår drift og 

administration.  

 

18.                I brev af 7. september 2005 svarede Præstø kommune, at det forekom 

kommunen at være klart, at markedsprisen for transmissionsledningen var den 

aftalte pris mellem Præstø Fjernvarme og kommunen i brevet af 12. december 

2003 fra kommunen, og som Præstø Fjernvarme senere i brev af 19. december 

2003 til kommunen godkendte.        
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19.                Præstø kommune oplyste blandt andet, og i overensstemmelse med 

sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2004, at Sydkraft 

havde afvist at betale noget beløb til kommunen med henvisning til, at Sydkraft 

ikke havde administreret transmissionsledningen for Præstø kommune, og der ikke 

i prisen for fjernvarmeleverancerne fra Præstø Kraftvarmeværk til Præstø Fjern-

varme var indregnet beløb i rente og afskrivning på transmissionsledningen.  

 

20.                Desuden havde Sydkraft ifølge kommunen tilkendegivet, at eventuel-

le betalinger fra Sydkraft til kommunen ville blive væltet over på Præstø Fjern-

varme, da Sydkraft ved energimyndighedernes godkendelser af Sydkrafts budget-

ter og regnskaber havde accepteret, at Sydkraft kun opkrævede en pris, der dæk-

kede produktionsomkostningerne uden transmissionsledningen.  

 

21.                Præstø kommune har ifølge egne oplysninger ikke modtaget nogen 

betalinger fra Sydkraft vedrørende transmissionsledningen ud over det beløb, der 

er indregnet i opgørelsen af salgsprisen af 12. december 2003.    

 

22.                Kommunen gentager Præstø Fjernvarmes argument om, at Præstø 

Fjernvarme gerne vil købe transmissionsledningen til den aftalte pris af 2. decem-

ber 2003 med fradrag for betalte renter og afskrivninger vedrørende transmissions-

ledningen i prisen for leverancerne af fjernvarme fra Præstø Kraftvarmeværk til 

Præstø Fjernvarme.  

 
BEGRUNDELSE 
23.                Præstø Fjernvarme og Præstø kommune har aftalt, at Præstø Fjern-

varme køber kommunens fjernvarmetransmissionsledning. Parterne er enige om 

fremgangsmåden i fastsættelsen af prisen.  

 

24.                Prisen er fastsat til 5.287.905 kr. med fradrag for beløb, som Præstø 

Fjernvarme ifølge aftalen betaler i rente og afskrivninger vedrørende transmissi-

onsledningen i fjernvarmeprisen fra Præstø Kraftvarmeværk v/Sydkraft, nu E.ON.  

 

25.                Energitilsynets opgave er i udgangspunktet at bedømme, om den 

aftalte pris for transmissionsledningen er indgået på almindelige markedsvilkår, jf. 

varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1 og stk. 4  

 

26.                Varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1, bestemmer, at inden et anlæg 

til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis 

ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, 

skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris.  

 

27.                § 23 f, stk. 4, bestemmer, at forkøbsretten efter stk. 1 og 2 bortfalder, 

hvis forbrugerne eller kommunen ikke inden 3 måneder efter, at tilbuddet er kom-

met frem, tilkendegiver at ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlæg-

get fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af Energitilsynet.  
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28.                Af bemærkningerne til § 23 f, stk. 4, fremgår, at forkøbsretten inde-

bærer, at henholdsvis forbrugerne og kommunerne har fortrinsret til at overtage 

anlæg eller virksomhed til disses værdi. Prisen fastsættes på almindelige markeds-

vilkår. Kan der ikke opnås enighed om værdien af det pågældende aktiv, vil denne 

blive fastsat af Energitilsynet, idet tilsynet i forvejen besidder den nødvendige 

sagkundskab til vurdering af disse spørgsmål.  

 

29.                Spørgsmålet om renter og afskrivninger vedrørende transmissions-

ledningen i prisen for fjernvarmen fra Præstø Kraftvarmeværk skal besvares efter 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

30.                I § 20, stk. 1, er hovedreglen, at kollektive varmeforsyningsanlæg, 

industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geo-

termiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvar-

met 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 finansie-

ringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i 

forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne.  

 

31.                § 21, stk. 4, bestemmer, at finder Energitilsynet, at tariffer, omkost-

ningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelser-

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

såfremt forholdet ikke gennemforhandling kan bringes til ophør, pålæg om æn-

dring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  

 

32.                E.ON har ikke været hørt i sagen. Begrundelsen er dels, at den fore-

liggende sag vedrører en tvist mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kommune, 

dels at Energitilsynet senest i afgørelsen af dags dato om visse udgifter i Præstø 

Kraftvarmeværks regnskab for år 2002 har foretaget en bedømmelse af Præstø 

Kraftvarmeværks priser.  

TIDLIGERE AFGØRELSER FRA ENERGITILSYNET OM FJERNVARMEPRISEN I 

PRÆSTØ  

33.                I sagen om Præstø kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til 

Sydkraft m.v. traf Energitilsynet den 23. september 2002 afgørelse om, at Energi-

tilsynet 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.  

 

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

kraftvarmeværket) i det foreliggende tilfælde som udgangspunkt gennem forrent-

ning og afskrivning blev indregnet i Sydkraft Danmark A/S´ varmepriser i over-

ensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. En nærmere stil-

lingtagen hertil måtte dog afvente selskabets prisanmeldelser.  
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35.                Det fremgik af begrundelsen for afgørelsen, at Præstø kommune alle-

rede indregnede forrentning og afskrivning af den samlede gæld i fjernvarmepri-

serne, svarende til den samlede aftalte købesum. I den samlede aftalte købesum 

indgik på daværende tidspunkt også transmissionsledningen. Det fremgik også, at 

Præstø kommune havde redegjort omkostningsmæssigt for fastsættelsen af varme-

prisen pr. 1.januar 2002. Der havde ikke været grundlag for at forkaste denne re-

degørelse.  

 

36.                Med hensyn til købsprisen for kraftvarmeværket fremgik, at det kun-

ne gøres gældende, at købsprisen var forhandlet mellem to uafhængige parter, og 

derfor som udgangspunkt udtrykte en markedspris.   

 

37.                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. Energitilsynet tog i senere afgørelser stilling til disse udgiftsposter.  

 

38.                Det fremgik af begrundelsen afgørelsen, at der på afgørelsestidspunk-

tet endnu ikke var aflagt regnskab for år 2002 for Præstø Kraftvarmeværk som 

følge af drøftelserne om Sydkrafts eventuelle overtagelse af kommunens fjernvar-

metransmissionsledning. Det var oplyst, at regnskabet efter afslutning ville blive 

anmeldt til Energitilsynet, og ville udvise en underdækning.  

 

39.                I fortsættelse heraf fremgik, at transmissionsledningen, der i lovens 

forstand var et fremføringsanlæg og omfattet af definitionen af kollektive varme-

forsyningsanlæg i lovens § 2, fortsat var ejet af Præstø kommune. Det blev nævnt, 

at priser for benyttelse af transmissionsledningen skulle fastsættes efter princip-

perne i lovens §§ 20 og 20 a om nødvendige omkostninger. Der var ifølge afgørel-

sens begrundelse således ingen tvivl om, at nødvendige omkostninger ved drift og 

vedligehold af ledningen kunne inddækkes over priserne, og at Præstø Fjernvarme 

skulle bidrage hertil.  

 

40.                Ifølge begrundelsen var det uden betydning, om det var Præstø kom-

mune, der opkrævede betalingen eller Sydkraft Varme A/S i henhold til særlig 

administrationsaftale med kommunen, blot betalingen lå inden for lovens rammer. 

Der var i begrundelsen intet, der på det foreliggende grundlag indikerede, at dette 

ikke skulle være tilfældet.  

 

41.                Det fremgik endvidere, at Præstø kommune med virkning fra den 1. 

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

del af den svenske energikoncern Sydkraft. Salget var ekskl. transmissionslednin-

gen. Parterne opnåede enighed om overdragelsen i november måned 2002.  
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42.                I den forbindelse fremgik det af sagen, at Sydkraft Varme A/S var 

orienteret om, at der pågik drøftelser mellem Præstø kommune og Præstø Fjern-

varme om sidstnævntes erhvervelse af transmissionsledningen med overtagelse pr. 

1. januar 2002. Det fremgik endvidere, at disse drøftelser foregik med accept af 

Sydkraft Varme A/S. Det var nævnt, at hvis forhandlingerne førte til, at Præstø 

Fjernvarme (overtog) transmissionsledningen pr. 1. januar 2002, ville aktivet udgå 

af omkostningsbasen i varmeregnskabet for år 2002 med formindsket underdæk-

ning til følge. Beløbet, der var opkrævet i henhold til den udstedte faktura, ville 

ifølge det oplyste blive modregnet i købesummen.   

 

43.                Spørgsmålet om de finansielle poster i Energitilsynets afgørelse af 

15. december 2003 blev besvaret ved afgørelse af 22. april 2004. Af begrundelsen 

for afgørelsen fremgik, 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.  

 

44.                Ved afgørelse af dags dato i sagen om visse udgifter i Præstø Kraft-

varmeværks regnskab for år 2002 meddelte Energitilsynet Præstø Fjernvarme, at 

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

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

vedrørende gælden i kraftvarmeværket.  

BUDGETTERNE OG REGNSKABERNE FRA PRÆSTØ KRAFTVARMEVÆRK  

45.                Energitilsynet modtog den 15. oktober 2002 Præstø kommunes bud-

get for år 2002 for Præstø Kraftvarmeværk. Kommunen havde budgetteret med 

renteudgifter på 2.162 t.kr. og 2.585 t.kr. i afskrivninger.  

 

46.                Fra Energitilsynets afgørelse af 23. september 2002 vides, at der i de 

anmeldte beløb i renter og afskrivninger var indeholdt beløb i renter og afskriv-

ninger vedrørende kommunens transmissionsledning.  

 

47.                Fra Sydkraft Varme A/S modtog Energitilsynet den 3. maj 2004 

Præstø Kraftvarmeværks regnskab for år 2002. I regnskabet er der udgiftsført ren-

ter på 1.676 t.kr. og 1.903 t.kr. i afskrivninger.  

 

48.                 Det er tidligere dokumenteret, at beløbene vedrører renter på det 

koncerninterne lån samt afskrivninger på kraftvarmeanlægget, som det koncernin-

terne lån finansierede. Regnskabet for år 2002 udviste en mindre underdækning.  

 

49.                I det anmeldte budget for år 2003 for Præstø Kraftvarmeværk havde 

Sydkraft Varme A/S budgetteret med renteudgifter på 1.901 t.kr. og 2.187 t.kr. i 

afskrivninger. Anmeldelsen blev modtaget i Energitilsynet den 17. februar 2003.  

 

50.                I det anmeldte regnskab for år 2003 for Præstø Kraftvarmeværk var 

der udgiftsført et beløb i renter på 1.569 t.kr. og et beløb i afskrivninger på 1.907 

t.kr.  
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51.                De anmeldte beløb i regnskabet for år 2003 genfindes på nær et min-

dre beløb i renteudgifter på ca. 16 t.kr. i amortiseringsplanen for det koncerninter-

ne lån mellem tidligere Sydkraft Varme A/S og tidligere Sydkraft Danmark A/S. 

De 16 t.kr. er beløbsmæssigt uden betydning i denne sag. Regnskabet for år 2003 

udviste en mindre underdækning.  

 

52.                Anmeldelserne i oversigt: 

 
Forrentning og afskrivning i 

prisen for fjernvarmen fra 

Præstø Kraftvarmeværk 

Budget 

t.kr. 

Regnskab 

t.kr. 

Forskel 

t.kr. 

År 2002 4.747 3.579 1.168 

År 2003 4.088 3.476 612 

OPSUMMERING OG SAMLET VURDERING  

53.                Præstø Fjernvarme og Præstø kommune er ved aftale enige om frem-

gangsmåden i fastsættelsen af prisen for transmissionsledningen. Der er ikke 

grundlag for at betvivle, at parterne i deres varetagelse af henholdsvis køber- og 

sælgerinteresser har fundet frem til en aftale, der tilfredsstiller begge parter.  

 

54.                Der tages i aftalen hensyn til, at prisen afspejler kommunens gæld i 

transmissionsledningen, en gæld som bør betales af fjernvarmeforbrugerne og ikke 

af kommunens skatteindtægter.    

 

55.                Derfor er der ikke grundlag for Energitilsynet til at foretage sig yder-

ligere vedrørende den nævnte fremgangsmåde, jf. varmeforsyningslovens § 23 f, 

stk. 4, og § 21, stk. 4.  

 

56.                Spørgsmålet er alene om Præstø Fjernvarme allerede har betalt en del 

af prisen for transmissionsledningen i form af renter og afskrivninger i prisen for  

fjernvarmen fra Præstø Kraftvarmeværk.   

 

57.                Fra Energitilsynets afgørelse af 23. september 2002 foreligger det 

oplyst, at Præstø kommune før salget af Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft havde 

indregnet renter og afskrivninger vedrørende transmissionsledningen i den budget-

terede fjernvarmepris for år 2002 fra kraftvarmeværket til Præstø Fjernvarme.  

 

58.                Sammenholdes budgetterne med de anmeldte regnskaber for Præstø 

Kraftvarmeværk for år 2002 og år 2003 er der imidlertid intet der viser, at der i de 

realiserede fjernvarmepriser for år 2002 og år 2003 var indregnet renter og af-

skrivninger vedrørende transmissionsledningen.  

 

59.                Forholdet ses af, at de budgetterede beløb i renter og afskrivninger i 

fjernvarmeprisen fra Præstø Kraftvarmeværk for år 2002 og år 2003 er markant 

større end de realiserede beløb i kraftvarmeværkets anmeldte regnskaber for år 

2002 og år 2003. I år 2002 er forskellen på samlet 1.168 t.kr. I år 2003 er forskel-

len på samlet 612 t.kr.  
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60.                Endvidere foreligger det dokumenteret efter varmeforsyningsloven, 

at renter og afskrivninger i regnskaberne for Præstø Kraftvarmeværk for år 2002 

og år 2003 er renter og afskrivninger på det koncerninterne lån mellem tidligere 

Sydkraft Varme A/S og tidligere Sydkraft Danmark A/S, det vil sige ekskl. trans-

missionsledningen.  

 

61.                Konklusionen er efter varmeforsyningsloven, at der i de budgetterede 

priser for leverancerne af fjernvarme fra Præstø Kraftvarmeværk til Præstø Fjern-

varme i år 2002 og år 2003 var indregnet renter og afskrivninger vedrørende 

transmissionsledningen, men at eftervisningerne af priserne i form af regnskabsop-

lysninger ikke indeholdte disse udgifter.  

 

62.                 Spørgsmålet er herefter hvilken konsekvens konklusionen har på den 

konkrete tvist mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kommune.  

 

63.                Det gælder indledningsvis, at priserne i henhold til varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 1, skal sættes efter omkostningerne. Energitilsynet har senest ved 

bekendtgørelse nr. 1070 af 4. december 2000 om regler for anmeldelse af priser, 

omkostningsfordeling og andre betingelser m.v. fastslået, at prisberegningen skal 

ske på grundlag af budgetter. Fjernvarmeforsyningerne skal derfor inden prisfast-

sættelsen er mulig foretage et skøn over de udgifter, der udtømmende er nævnt i § 

20, stk. 1, opgjort på helårsbasis.  

 

64.                Priserne for budgetåret beregnes således, at der er balance mellem de 

samlede budgetterede indtægter og de samlede budgetterede omkostninger. I be-

grænsede perioder, hvor fjernvarmeforsyningerne afvikler driftsmæssige over- 

eller underdækninger der følger af, at priserne er fastsat på baggrund af et budget-

ter, vil de budgetterede indtægter afspejle dette tillæg eller fradrag i årets budgette-

rede omkostninger.  

 

65.                Sydkraft blev i november måned 2002 enig med Præstø kommune 

om at overtage Præstø Kraftvarmeværk med virkning fra den 1. januar 2002. Bud-

gettet som Præstø kommune havde anmeldt for år 2002 vedrørende fjernvarmepri-

sen fra Præstø Kraftvarmeværk, afspejlede sammen med budgettet for kraftvarme-

værket for år 2003 og modtaget i Energitilsynet den 17. februar 2003, derfor en 

anden omkostningsstruktur end den, som ud over budgetusikkerheden kom til at 

gælde for år 2002 og år 2003 som følge af Sydkrafts overtagelse af kraftvarme-

værket.  

 

66.                Det refererede argument fra Sydkraft i sagsfremstillingen til mødet 

den 6. oktober 2004 i Præstø kommunes Økonomiudvalg om, at udgifterne ved 

driften af Præstø Kraftvarmeværk havde været så store, at de i regnskabsanmeldel-

serne til Energitilsynet havde "spist" renterne og afskrivningerne på transmissions-

ledningen, kan derfor efter omstændighederne ikke anfægtes efter varmeforsy-

ningsloven.  

 

67.                Det yderligere refererede argument fra Sydkraft om, at Sydkrafts 

eventuelle betaling til Præstø kommune vil føre til en indregningsberettiget under-

dækning i fjernvarmeprisen fra Præstø Kraftvarmeværk, kan efter omstændighe-

derne heller ikke anfægtes efter varmeforsyningsloven.  
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68.                Den samlede konklusion er, at varmeforsyningsloven ikke er til hin-

der for, at Præstø Fjernvarme i henhold til aftalen af 2. december 2003 betaler det 

aftalte beløb for transmissionsledningen på 5.287.905 kr. ekskl. fradrag direkte til 

Præstø kommune.  


