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INDLEDNING  
1.                   I brev af 24. august 2005 anmodede Høng Varmeværk a.m.b.a. om 

Energitilsynets godkendelse til at indregne henlæggelser i fjernvarmeprisen. Det 

fremgår af sagen, at henlæggelserne vedrører en ny halmfyret kedel med tilhøren-

de kran samt anskaffelse af apparatur til fjernaflæsning af fjernvarmekundernes 

målere.  

 

2.                   Efter varmeforsyningsloven kan Energitilsynet godkende, at et var-

meværk indregner henlæggelser til nyinvesteringer i fjernvarmeprisen.  

 

3.                   Energitilsynets godkendelse forudsætter, at der alene henlægges til 

budgetterede anlægsinvesteringer, at henlæggelser tidligst påbegyndes 5 år før det 

planlagte idriftsættelsesår, og at der i alt henlægges indtil 75 pct. af den budgette-

rede anlægssum - dog højst 20 pct. årligt.  

 

4.                   Værkets henlæggelsesplan for den nye halmfyrede kedel med tilhø-

rende kran og inkl. projekteringsomkostninger ligger såvel tidsmæssigt som be-

løbsmæssigt indenfor rammerne af henlæggelsesreglerne.  

 

5.                   Værket har imidlertid tillige budgetteret med uforudsete udgifter. 

Energitilsynet bør ikke godkende henlæggelser til uforudsete udgifter, fordi hen-

læggelsesreglerne giver værket mulighed for at justere henlæggelserne i henlæg-

gelsesperioden.  

 

6.                   For så vidt angår henlæggelser i fjernvarmeprisen til anskaffelse af 

apparatur til fjernaflæsning bør Energitilsynet ikke godkende disse i det forelig-

gende tilfælde. Begrundelsen er, at fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere 

og de nærmere betingelser herfor ikke fremgår af værkets leveringsbestemmelser. 

Energitilsynet kan heller ikke udelukke, at fjernaflæsning af fjernvarmekundernes 

målere eventuelt kan være i strid med lovgivning på andre områder, herunder per-

sondataloven.  
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7.                   Da fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere bør ske på grund-

lag af en aftale mellem værket og den enkelte kunde i overensstemmelse med vær-

kets leveringsbestemmelser, vil henlæggelserne i fjernvarmeprisen medføre, at 

kunder der ikke ønsker fjernaflæsning er med til at dække udgifterne til anskaffel-

sen af apparaturet.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Høng Varmeværk a.m.b.a.,  

 at Energitilsynet kan godkende, at Høng Varmeværk a.m.b.a. i fjernvar-

meprisen henlægger til en ny halmfyret kedel med tilhørende kran samt 

nødvendig projektering, men ekskl. uforudsete udgifter, jf. § 5, stk. 3, i 

bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, 

henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge 

lov om varmeforsyning,  

 at Energitilsynet finder, at det efter varmeforsyningsloven er en betingelse 

for at anvende fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere, at Høng 

Varmeværk a.m.b.a. ændrer sine leveringsbestemmelser, således at fjern-

aflæsning og de nærmere betingelser for fjernaflæsningen fremgår af leve-

ringsbestemmelserne, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Energitilsy-

net kan derfor ikke godkende på det foreliggende grundlag, at Høng Var-

meværk a.m.b.a. i fjernvarmeprisen henlægger til anskaffelse af apparatur 

til fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere, jf. varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 2. Energitilsynet forudsætter, at Høng Varmeværk a.m.b.a. 

inden ændringen af leveringsbestemmelserne får afklaret, om fjernaflæs-

ning af fjernvarmekundernes målere er i strid med lovgivning på andre 

områder, herunder persondataloven.  

 
SAGSFREMSTILLING 
8.                   Ved brev af 24. august 2005 med senere uddybning anmodede Høng 

Varmeværk a.m.b.a. om Energitilsynets godkendelse til i fjernvarmepriserne at 

indregne henlæggelser til en ny halmfyret kedel på planlagt 6,5 MW samt til in-

stallering af fjernaflæsning af målere.  

 

9.                   Tilslutningsprocenten til værket ligger ifølge det oplyste på ca. 94 

pct. i det nuværende forsyningsområde. Varmeværket forventer øget afsætning, 

primært på grund af tilslutning af en skole og erhvervskunder. Forsyningsområdet 

er i år 2004-2005 udvidet med 67 parcel- og dobbelthuse. I år 2005-2006 bliver 

forsyningsområdet udvidet med 84 parcel- og dobbelthuse ifølge det oplyste.  

 

10.               Høng Varmeværk a.m.b.a. idriftsatte et flisfyret anlæg i år 2004 til 

delvis erstatning for et halmfyret anlæg fra 1990. Den halmfyrede kedel i dette 

anlæg vil med det nuværende antal årlige driftstimer være tjenlig til udskiftning i 

løbet af 4 til 5 år ifølge det oplyste. Samtidig med udskiftningen af den halmfyrede 

kedel er der ifølge værket behov for udskiftning af en kran.  
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11.               Det nuværende spidslastbehov angiver værket til 13 MW med for-

ventning om en stigning til 14 MW når de nye kunder er blevet tilsluttet. I tilknyt-

ning hertil fordeler varmeværkets maksimale ydeevne og varmeproduktion sig på 

kedlerne med: 

 

 Ydeevne Produktion 

 MW MWh 

   

Fliskedel 6 30.000 

Nuværende halmkedel 6,3 11.000 

Oliekedler 10,6 800 

I alt 22,9 41.800 

 

 

12.               Ifølge det oplyste kører fliskedlen som primær grundlast afhængig af 

prisen på flis. I forårs- og efterårsmånederne fungerer en af oliekedlerne som 

spidslastkedel. I vintermånederne indkobles den halmfyrede kedel som mellemlast 

og en af oliekedlerne som spidslast. Den anden oliekedel er reservekedel ved rens-

ning og ved udfald af en af biomassekedlerne.  

 

13.               Investeringsbehovet i den halmfyrede kedel og kranen på samlet 12 

mio.kr. fordeler værket med 9,0 mio.kr. til udskiftning af kedlen, 1,5 mio.kr. til 

udskiftning af kranen og 1,5 mio.kr. til uforudsete omkostninger og projektering. 

Kedlen er planlagt til idriftsættelse i driftsåret 2009/2010.  

 

14.               Henlæggelsesplanen er 1,4 mio.kr. i hvert af årene 2004/05, 2005/06 

og 2006/07, samt 0,8 mio.kr. og 0,6 mio.kr. i henholdsvis 2007/08 og 2008/09. 

Henlæggelserne er i værkets interne budgetter henført til resultatdisponeringen.  

 

15.               Fjernaflæsning af varmemålerne er ifølge værket af hensyn til læka-

geovervågning som led i værkets energispareaktiviteter. Fjernaflæsningen mulig-

gør ifølge det oplyste kontrol af forbrugernes anlæg såvel med hensyn til afkøling 

af forbrug, og giver værket en forbedret dokumentation for energibesparelserne 

hos fjernvarmekunderne. Værket angiver, at fjernvarmekunderne vil blive annon-

ceret forud for aflæsning.  

 

16.               Værket angiver, at fjernaflæsning og lækageovervågning herudover 

medfører en række fordele, blandt andet driftsoptimering ved registrering af frem-

løb i yderområder og mulighed trykmåling i disse områder, mulighed for lokalise-

ring af ledningsbrud på hovednet, overvågning af manglende spændingsmåling på 

måler eller anden fejl på målerne, samt hurtig og sikker og rigtig aflæsning.  

 

17.               Investeringsbehovet ved etableringen af fjernaflæsning af varmemåle-

re samt lækageovervågning er 5 mio.kr. ifølge værket til idriftsættelse i driftsåret 

2007/2008.   
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BEGRUNDELSE 
18.               Sagen drejer sig om bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

2, efter hvilken der med Energitilsynets tiltræden kan indregnes henlæggelser i 

fjernvarmeprisen til nyinvesteringer.   

 

19.               De nærmere regler om henlæggelser findes i bekendtgørelse nr. 175 af 

18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer 

og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning.  

 

20.               Bekendtgørelsens § 5, stk. 1, bestemmer, at Energitilsynet kan tillade, 

at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregnes henlæggel-

ser til nye anlæg.  

 

21.               § 5, stk. 2: Henlæggelser tidligst kan påbegyndes 5 år før det planlagte 

idriftsættelsesår.  

 

22.               § 5, stk. 3: I 5 år før idriftsættelsesåret kan der i alt henlægges indtil 

75 pct. af den budgetterede anlægssum, som denne vil fremtræde på idriftsættel-

sestidspunktet ved akkumulering af de i anlægsperioden bogførte anlægsomkost-

ninger ekskl. renter. Der kan ikke i noget år henlægges mere end 20 pct. af den 

budgetterede anlægssum.  

 

23.               § 5, stk. 5: Såfremt henlæggelserne samlet overstiger 75 pct. af den 

konstaterede anlægssum ekskl. renter, modregnes det overskydende beløb i priser-

ne i idriftsættelsesåret og det følgende år.  

 

24.               Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4: Finder Energitilsynet, at tariffer, 

omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med be-

stemmelserne 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.  

 

25.               Indledningsvis bemærkes, at selve udgiften til udskiftningen af den 

halmfyrede kedel med tilhørende kran i udgangspunktet vil være en nødvendig 

udgift i varmeforsyningslovens forstand på baggrund af værkets oplysninger. Der-

for vil udgiften i udgangspunktet være indregningsberettiget i fjernvarmeprisen 

med de begrænsninger, der følger af henlæggelses- og afskrivningsreglerne i be-

kendtgørelse nr. 175.  

 

26.               Men det forekommer at være mindre klart, at det er nødvendigt at 

udskifte den eksisterende kedel med en kedel på planlagt 6,5 MW, så lang tid der 

er en betydelig installeret overkapacitet i produktionsapparatet i forhold til den 

forventede belastning. Med den nuværende installerede kapacitet har værket 8,9 

MW mere end der skal til for at dække det forventede spidslastbehov.  
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27.               Da overkapaciteten allerede er til stede bør Energitilsynet dog aner-

kende værkets argument om, at overkapaciteten ligger i de praktisk taget ikke læn-

gere anvendte oliekedler. Energitilsynet bør ud fra samme forudsætning også an-

erkende værkets argument om, at muligheden for at anvende forskelligt biomasse-

baseret brændsel afhængig af brændselspriserne forbedrer økonomistyringen, fordi 

oliekedlerne allerede er installeret.  

 

28.               Ydermere er værket et andelsselskab, det vil sige et forbrugerejet sel-

skab. Derfor har fjernvarmekunderne inden for de rammer, som varmeforsynings-

planlægningen giver, tidligere vedtaget at overgå til biomassefyret brændsel.  

 

29.               Værkets henlæggelsesplan for den nye halmfyrede kedel med tilhø-

rende kran ligger ifølge værkets oplysninger tidsmæssigt såvel som beløbsmæssigt 

inden for rammerne af henlæggelsesreglerne i bekendtgørelse nr. 175, da første 

henlæggelsesår ifølge det oplyste er driftsåret 2004/2005. Værkets budget for 

driftsåret 2004/2005 efter varmeforsyningsloven indeholder et henlæggelsesbeløb, 

af hvilket den oplyste henlæggelse på 1,4 mio.kr. således vedrører den nye halmfy-

rede kedel.  

 

30.               Derfor må henlæggelsesbeløbene i resultatdisponeringen i de med-

sendte budgetter ses som en måde værket internt præsenterer henlæggelserne på. 

Når henlæggelsesbeløbene anmeldes efter varmeforsyningsloven til Energitilsynet, 

skal beløbene indgå i den budgetterede fjernvarmepris og derfor i budgetterne for 

året i henhold til investerings- og henlæggelsesplanerne.  

 

31.               Projekteringsomkostningerne må anses som en integreret del af an-

lægsudgifterne. Men Energitilsynet bør ikke godkende, at værket henlægger til 

uforudsete udgifter, sådan som værket anmoder om.  

 

32.               Energitilsynet bør ikke godkende henlæggelser til uforudsete udgifter, 

fordi henlæggelsesgrundlaget er den budgetterede anlægssum, som denne vil frem-

træde på idriftsættelsestidspunktet ved akkumulering af de i anlægsperioden bog-

førte anlægsomkostninger ekskl. renter, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 175.  

 

33.               Henlæggelsesreglerne tager af den grund allerede hensyn til, at den 

faktiske anlægssum kan blive en anden end den oprindeligt budgetterede anlægs-

sum. I stedet for at værket budgetterer med uforudsete udgifter, kan værket inden 

for rammerne af henlæggelsesreglerne foretage nødvendige justeringer af de bud-

getterede henlæggelser i løbet af henlæggelsesperioden.  

 

34.               Med hensyn til henlæggelser til apparatur til fjernaflæsning af fjern-

varmekundernes målere skal Energitilsynets sekretariat bemærke, at etablering af 

fjernaflæsning må have udgangspunkt i en aftale mellem værket og fjernvarme-

kunden, men at der ikke på baggrund af varmeforsyningsloven kan rettes indven-

dinger imod anvendelsen af fjernaflæsning.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 6/6 

35.               Det udelukker ikke, at fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere 

eventuelt kan være i strid med lovgivning på andre områder. Fjernaflæsning af 

fjernvarmekundernes målere giver nemlig et værk mulighed for at skaffe sig et 

utidigt indblik i den enkelte fjernvarmekundes forbrugsadfærd og misbruge oplys-

ningerne, selv om Høng Varmeværk a.m.b.a. i den foreliggende sag fremfører 

umiddelbart gode argumenter for at installere fjernaflæsning. I forbindelse med 

gennemgangen af vejledninger har Energitilsynets sekretariat tidligere drøftet pro-

blemstillingen med Dansk Fjernvarme.  

 

36.               På baggrund af tidligere overvejelser i Energitilsynet om fjernaflæs-

ning skal denne form for aflæsning i det mindste være beskrevet i værkets anmeld-

te leveringsbestemmelser, og fjernvarmekunden skal mod betaling af de merom-

kostninger som påføres værket have mulighed for fortsat at blive afregnet for 

fjernvarmeforbruget på grundlag af indsendte selvaflæsningskort.  

 

37.               Høng Varmeværks tekniske og almindelige leveringsbestemmelser 

indeholder ikke på nuværende tidspunkt regler om fjernaflæsning af fjernvarme-

kundernes målere. Værkets vedtægter indeholder en bestemmelse om, at general-

forsamlingen kan vedtage på hvilken måde målingen af forbruget skal foregå. 

Bestemmelsen er ikke nærmere begrundet eller afgrænset.  

 

38.               Da samtlige fjernvarmekunder er med til at betale for henlæggelserne 

over fjernvarmeprisen, bør Energitilsynet på ovennævnte baggrund ikke godkende, 

at værket indregner henlæggelser i fjernvarmeprisen til anskaffelse af apparatur til 

fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere.  

 

39.               Men Energitilsynet vil næppe kunne have indvendinger imod, at vær-

ket på baggrund af en ændring af bestemmelserne indgår aftaler med fjernvarme-

kunder, der ønsker fjernaflæsning, om at udgifterne ved anskaffelsen af apparatu-

ret bliver faktureret direkte til disse kunder, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, 

der giver kollektive varmeforsyningsanlæg mulighed for at fastsætte forskellige 

priser til blandt andet enkelte forbrugere og grupper af forbrugere. 

 

 


