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INDLEDNING 
1.                   I foråret 2004 konstaterede Energitilsynets sekretariat ved en gen-

nemgang af registeroplysninger fra EnergiGruppen Jylland Varme A/S, at selska-

bet siden år 2000 i fjernvarmeprisen havde indregnet afskrivninger, der i strid med 

varmeforsyningsloven blev fastsat på grundlag af opskrevne anlægsværdier.  

 

2.                   Efter Energitilsynets sekretariats henvendelse modtog Energitilsynet 

senere bagudrettede genanmeldelser efter varmeforsyningsloven af henlæggelser 

og afskrivninger i fjernvarmeprisen til erstatning for de tidligere anmeldte afskriv-

ninger. Genanmeldelserne skete uden forudgående drøftelse med sekretariatet.  

 

3.                    Sekretariatet konstaterede, at summen af afskrivninger og henlæg-

gelser i genanmeldelserne praktisk taget svarede til summen af afskrivninger i de 

tidligere anmeldelser og i selskabets regnskaber efter årsregnskabsloven.  

 

4.                   Overensstemmelsen var fremkommet ved, at selskabet i genanmel-

delserne havde forkortet afskrivningsperioden for anlæg fra 10-50 år til 5 år og 

tillagt henlæggelserne.       

 

5.                   På det foreliggende grundlag kan der næppe være indvendinger 

imod, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S i fastsættelsen af fjernvarmeprisen 

anvender en afskrivningsperiode for anlæg på 5 år, hvilket er den korteste afskriv-

ningsperiode efter reglerne i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om drifts-

mæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af ind-

skudskapital.  

 

6.                   Baggrunden er, at selskabet i genanmeldelserne viser at ville anven-

de bekendtgørelsens henlæggelsesregler til forskudsafskrivninger i et omfang, der 

næppe vil give efterfølgende afskrivninger mere end marginal betydning for fjern-

varmeprisen set i forhold til henlæggelserne.  
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7.                   Med hensyn til de tidligere afskrivninger og genanmeldelsernes hen-

læggelser er udgangspunktet som anført, at det er i strid med reglerne i bekendtgø-

relse nr. 175 at afskrive på opskrevne anlægsværdier. Det ændrer ikke på forhol-

det, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S senere bagudrettet har anmeldt bereg-

ningsmæssige henlæggelser til erstatning for afskrivningerne, fordi henlæggelser-

ne ikke er nærmere dokumenterede.  

 

8.                   Dog har EnergiGruppen Jylland Varme A/S tidligere anvendt dele af 

de opkrævede beløb til investeringer i fjernvarmeforsyningsnet. Energitilsynet bør 

af den grund godkende, at allerede investerede beløb ikke skal tilbageføres til 

fjernvarmekunderne.  

 

9.                   Endelig har EnergiGruppen Jylland Varme A/S anmodet om Energi-

tilsynets tiltræden til i budgettet for år 2005 at indregne en forrentning af fri egen-

kapital. Energitilsynet har endnu ikke godkendt opgørelsen af den frie egenkapital 

i selskabet. Endvidere har Energitilsynet ikke taget stilling til, om et forrentnings-

beløb af fri egenkapital kan indregnes i fjernvarmeprisen efter varmeforsyningslo-

ven, der giver tilsynet hjemmel til at tiltræde en rimelig forrentning af indskudska-

pital i fjernvarmeprisen.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles EnergiGruppen Jylland Varme A/S,  

 at Energitilsynet finder, at det er i strid med de gældende regler om af-

skrivninger efter varmeforsyningsloven at indregne afskrivninger på regn-

skabsmæssigt opskrevne anlægsværdier i fjernvarmeprisen, men at Ener-

gitilsynet på det foreliggende grundlag kan godkende, at EnergiGruppen 

Jylland Varme A/S af de opkrævede beløb tidligere har anvendt i alt 

61.587 t.kr. til udskiftning af fjernvarmeforsyningsnet, jf. § 2 og § 8 i be-

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

henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital,  

 at Energitilsynet pålægger EnergiGruppen Jylland Varme A/S at tilbage-

føre det resterende opkrævede beløb på i alt 49.532 t.kr. til fjernvarme-

kunderne over 5 år fra og med år 2006, fordi dette beløb til nyinvesterin-

ger i perioden 2006-2010 ikke er dokumenteret, jf. varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4,  

 at Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke har indvendinger 

imod, at afskrivninger på den eksisterende anlægssaldo indgår i fjernvar-

meprisen fra EnergiGruppen Jylland A/S på grundlag af en afskrivnings-

periode på 5 år, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 

om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og for-

rentning af indskudskapital, dog med forbehold for Energitilsynets be-

dømmelse af senere anmeldelser af henlæggelser fra EnergiGruppen Jyl-

land Varme A/S,  
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 at Energitilsynet ikke kan tiltræde, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S i 

fjernvarmeprisen for år 2005 indregner en forrentning af fri egenkapital på 

12.773 t.kr., fordi Energitilsynet ikke har godkendt opgørelsen af den frie 

egenkapital i selskabet, og fordi Energitilsynet derfor ikke har taget stil-

ling til, om et forrentningsbeløb af den frie egenkapital kan indregnes i 

fjernvarmeprisen, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2. Energitilsynet 

forudsætter, at forrentningsbeløbet tilbageføres til fjernvarmekunderne i 

fjernvarmeprisen for år 2006.  

 
SAGSFREMSTILLING 
10.               Varmeforsyningen i Herning blev etableret i 1950 som en del af Her-

ning Kommunale Værker. Pr. 1. januar 2000 overtog EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S Herning Kommunale Værkers varmeforsyning.    

 

11.               EnergiGruppen Jylland Varme A/S indgår i EnergiGruppen Jylland 

A/S. Ved etableringen af EnergiGruppen Jylland A/S ejede Herning kommune 

selskabet 100 pct. Aktiemajoriteten indehaves i dag af DONG A/S.  

 

12.               Ved en gennemgang af registeroplysninger fra det tidligere Herning 

Kommunale Værker og EnergiGruppen Jylland Varme A/S konstaterede Energitil-

synets sekretariat i foråret 2004, at der efter etableringen af EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S den 1. januar 2000 var sket en væsentlig forøgelse af anlægsaktiverne i 

form af opskrivninger, hvorpå der blev foretaget driftsmæssige afskrivninger efter 

varmeforsyningsloven med virkning for fjernvarmeprisen.  

 

13.               Primo år 2000 var den efter reglerne i varmeforsyningsloven ned-

skrevne værdi af anlægsaktiverne opgjort til 25,8 mio.kr fra den tidligere kommu-

nale varmeforsyning ifølge oplysninger fra EnergiGruppen Jylland Varme A/S. I 

det officielle regnskab fra EnergiGruppen Jylland Varme A/S var anlæggene ved 

etableringen af selskabet den 1. januar 2000 opskrevet til 455,2 mio.kr.  

 

14.               Endvidere konstaterede Energitilsynets sekretariat, at der i anmeldel-

serne af regnskabsmæssige oplysninger efter varmeforsyningsloven fra Energi-

Gruppen Jylland Varme A/S indgik regnskabsoplysninger fra selskabets officielle 

regnskaber aflagt efter årsregnskabsloven, især vedrørende værdien af anlægsakti-

ver og driftsmæssige afskrivninger.  

 

15.               Herudover konstaterede Energitilsynets sekretariat, at de afskriv-

ningsperioder, som EnergiGruppen Jylland Varme A/S anvendte i de officielle 

regnskaber aflagt efter årsregnskabsloven, og som indgik i anmeldelsesgrundlaget 

efter varmeforsyningsloven, ikke var i overensstemmelse med varmeforsyningslo-

vens regler om driftsmæssige afskrivninger.  

 

16.               Energitilsynets sekretariat anmodede ved brev af 4. marts 2004 Ener-

giGruppen Jylland Varme A/S om at forklare de regnskabsmæssige ændringer i 

grundlaget for beregningen af fjernvarmeprisen, der fulgte med etableringen af 

selskabet den 1. januar 2000.  
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17.               Ved brev af 29. september 2004 meddelte EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S, at man efter henvendelsen fra Energitilsynet havde revurderet den 

anvendte regnskabspraksis i anmeldelserne efter varmeforsyningsloven. Energi-

Gruppen Jylland Varme A/S fremsendte samtidig ændrede regnskaber efter varme-

forsyningsloven for perioden 2000-2003. Senere har selskabet anmeldt regnskab 

efter varmeforsyningsloven for år 2004 samt årsrapport for samme år.  

 

18.               Det viste sig, at summen af afskrivninger og henlæggelser i de gen-

anmeldte regnskaber efter varmeforsyningsloven i perioden 2000-2003 og regn-

skabet for år 2004 praktisk taget svarede til summen af afskrivninger på opskrevne 

værdier i selskabets årsrapporter i samme periode.  

 

19.               Overensstemmelsen var fremkommet ved, at selskabet i genanmeldel-

serne havde forkortet afskrivningsperioden for anlæg fra 10-50 år til 5 år og tillagt 

henlæggelser.  

 

20.               Det var sekretariatets opfattelse, at den konstaterede sammenhæng 

mellem summen af henlæggelser og afskrivninger i regnskabet efter varmeforsy-

ningsloven og afskrivningerne i årsrapporterne betød, at selskabet fortsat i fjern-

varmepriserne tilstræbte at indregne beløb, der svarede til årsrapporternes afskriv-

ninger på opskrevne anlægsværdier.  

 

21.               Sekretariatets begrundelse var for det første, at sekretariatet mente, at 

der blev henlagt i 6 år i stedet for de tilladte 5 år efter afskrivningsbekendtgørel-

sen. For det andet blev der henlagt for meget i forhold til anlægssummerne for 

idriftsatte anlæg i år 2004, og for det tredje havde EnergiGruppen Jylland Varme 

A/S uden at have udarbejdet anlægsplaner for mere end ét år ad gangen anmeldt 

præcise henlæggelsesbeløb i t.kr. for flere år.  

 

22.               Herudover havde EnergiGruppen Jylland Varme A/S op til et møde 

med Energitilsynets sekretariat den 19. september 2005 argumenteret for, at bag-

grunden for henlæggelserne var et væsentligt behov for at udskifte cellebetonrør 

for at begrænse varmetab m.v.. Sekretariatet havde i mødet peget på, at det af sel-

skabets årsrapport for år 2004 fremgik, at der resterede 13 km af disse rør svarende 

til knap 4 % af samtlige hovedledninger.  

 

23.               Selskabet havde i mødet den opfattelse, at det var et tilfælde, at sum-

men af afskrivninger og henlæggelser i regnskaberne efter varmeforsyningsloven 

over sigt svarede til afskrivningerne i årsrapporterne over sigt.  

 

24.               I hovedtal viste regnskabsanmeldelserne fra EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S, at en driftsmæssig underdækning på 27,6 mio.kr. (27.621 t.kr.) i år 

2000 var vendt til en driftsmæssig overdækning på 7,4 mio.kr. i år 2004. Årsagen 

til underdækningen er ifølge selskabet et primært et lavt varmesalg i året.   

 

25.               Afskrivningerne i selskabets årsrapporter i perioden 2000-2004 var 

samlet på 146,4 mio.kr. Summen af afskrivninger og henlæggelser i regnskaberne 

efter varmeforsyningsloven var i samme periode genanmeldt/anmeldt til 145,0 

mio.kr.  
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26.               Af selskabets henlæggelsesoversigt fremgik efter sekretariatets opfat-

telse, at der for år 2000, år 2002, år 2003, år 2004 og i budgettet for år 2005 var 

henlagt i ét år mere end det maksimalt tilladte antal år i henhold til reglerne i af-

skrivningsbekendtgørelsen til en samlet sum af 15,4 mio.kr., gældende for budget-

årene 2005, 2007, 2008, 2009 og 2010 Endvidere var der for idriftsatte anlæg i år 

2004 samlet henlagt 5,1 mio.kr. mere end tilladt efter reglerne i afskrivningsbe-

kendtgørelsen.  

 

27.               Det var sekretariatets opfattelse, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S 

i perioden 2000-2004 og i budgettet for år 2005 samlet havde henlagt 20,5 mio.kr. 

(20.491 t.kr.) mere end det var tilladt efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen.  

 

28.               Selskabet havde i brev af 27. december 2004 meddelt Energitilsynet, 

at der i budgettet for år 2005 var indregnet en forrentning på 12,8 mio.kr. (12.773 

t.kr.) af den ansøgte egenkapital. Henvisningen er til Herning Kommunes opgørel-

se af fri egenkapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S.  

 

29.               Sagen er under forberedelse i Energitilsynets sekretariat efter tidligere 

aftale mellem sekretariatet og Herning Kommune om, at sagen skulle afvente 

Energitilsynets bedømmelse af opgørelsen af fri egenkapital i EnergiGruppen Jyl-

land El A/S, jf. Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005.  

 

30.               I brevet anmodede EnergiGruppen Jylland Varme A/S om Energitil-

synets tiltræden til i fjernvarmeprisen at indregne forrentningen af den frie egen-

kapital. Selskabet oplyste at være opmærksom på, at Energitilsynets godkendelse 

af den frie egenkapital endnu ikke forelå, hvorfor der kunne komme en regulering 

af over-/underdækningen, når denne ubalance blev endelig opgjort for år 2005.  

 

31.               Senere er det EnergiGruppen Jylland Varme A/S? opfattelse, at der 

kan komme en regulering af forrentningen, såfremt der sker en regulering i forhold 

til den i ansøgningen om fri egenkapital opgjorte kapital.  

HØRINGSSVAR FRA ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S   

32.               I høringssvaret af 25. oktober 2005 fastholder EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S, at selskabet ikke er enig med Energitilsynets sekretariat i, at der er 

foretaget henlæggelser til flere år end tilladt i afskrivningsbekendtgørelsen.  

 

33.               EnergiGruppen Jylland Varme A/S angiver som eksempel, at selska-

bet i år 2002 har henlagt til investeringer i år 2007. Selskabet angiver, at ibrugtag-

ningsåret er 2007. Selskabets opfattelse er derfor, at henlæggelsesperioden er 

2002-2006, og at der således er henlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.  

ENERGITILSYNETS SEKRETARIATS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVARET  

34.               Energitilsynets sekretariat har på baggrund af høringssvaret foretaget 

en fornyet vurdering af genanmeldelsernes henlæggelser.  
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35.               Når idriftsættelsesåret i eksemplet er 2007 anerkender sekretariatet på 

baggrund af den fornyede vurdering, at opstillingen af henlæggelserne kan udlæg-

ges på den måde, som EnergiGruppen Jylland Varme A/S fastholder. Sekretariatet 

anerkender, at der beregningsmæssigt ikke er fejl i henlæggelserne i forhold til 

henlæggelsesreglerne i bekendtgørelse nr. 175.  

 

36.               Det er herefter sekretariatets opfattelse, at der ikke længere er grund-

lag for at mene, at dele af henlæggelserne kunne anses for at være medgået til 

dækning af underdækningen fra år 2000, fordi henlæggelserne i form af afskriv-

ninger på opskrevne værdier tidligere har været indregnet i fjernvarmeprisen.  

 

37.               Det er sekretariatets vurdering, at sagen herefter må forelægges for 

Energitilsynet med udgangspunkt i, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke har 

fremsendt dokumentation for de beregningsmæssige henlæggelser.  

 
BEGRUNDELSE 
38.               Sagens indledende problem var, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S 

i fjernvarmeprisen afskrev på opskrevne anlægsværdier. Efter de nedenfor stående 

regler kan der i fjernvarmeprisen afskrives på den konstaterede anlægssum med 

fradrag af henlæggelser, hvilket selskabet senere i de bagudrettede genanmeldelser 

viste.  

 

39.               Konsekvensen af selskabets oprindelige fremgangsmåde var, at der 

ved varmeforsyningslovens mulighed for at indregne ellers bogholderimæssige 

afskrivninger i fjernvarmeprisen blev fremskaffet likviditet via varmeregningerne, 

som der ikke var en omkostningsmæssig baggrund for. Fremgangsmåden indebar, 

at selskabet i strid med princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, kunne akkumulere kapital over driften, selv om regnska-

bet måtte udvise et 0 resultat.  

 
LOVGRUNDLAGET 
40.               Sagen drejer sig om bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

2, efter hvilken der efter regler fastsat af transport- og energiministeren kan ind-

regnes driftsmæssige afskrivninger i fjernvarmeprisen, og med Energitilsynets 

tiltræden henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.    

 

41.               De nærmere regler om afskrivninger, henlæggelser og forrentning af 

indskudskapital findes i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssi-

ge afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapi-

tal ifølge lov om varmeforsyning.  

 

42.               Bekendtgørelsens §§ 1 og 2 fastsætter afskrivningsgrundlaget for 

anlæg. § 1 bestemmer, at for idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivnin-

ger i priserne på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivnings-

grundlag. § 2 bestemmer, at for de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivnin-

ger i priserne på grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæg-

gelser.  
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43.               Om afskrivninger bestemmer bekendtgørelsens § 4, stk. 1, at afskriv-

ninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foretages med indtil 20 pct. om året. § 4, 

stk. 3, bestemmer, at der for anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, 

der omfatter den 31. marts 1982 foretages afskrivninger særskilt for det enkelte års 

samlede anlægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en perio-

de på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.  

 

44.               Af stk. 1 følger, at afskrivningsperioden minimalt er 5 år  

 

45.               Reglerne om henlæggelser findes i bekendtgørelsens § 5. § 5, stk. 1, 

bestemmer, at Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet 

vand, damp eller gas indregnes henlæggelser til nye anlæg.  

 

46.               § 5, stk. 2: Henlæggelser tidligst kan påbegyndes 5 år før det planlagte 

idriftsættelsesår.  

 

47.               § 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.  

 

48.               § 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.  

 

49.               Om forrentning af indskudskapital bestemmer bekendtgørelsens § 6, 

at Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp 

eller gas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital.  

 

50.               Efter bestemmelsen i bekendtgørelsens § 8, kan Energitilsynet i til-

fælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for virksomhe-

der eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, undtage fra 

bestemmelserne.  

 

51.               Varmeforsyningslovens § 21, stk. 1: Tariffer, omkostningsfordeling 

og andre betingelser for de af § 20 og § 20 b omfattede ydelser skal med angivelse 

af grundlaget herfor anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af tilsynet.  

 

52.               De nærmere regler om anmeldelse er fastsat i bekendtgørelse nr. 1070 

af 4. december 2000 om regler for anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og 

andre betingelser m.v.  

 

53.               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.  
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ENERGITILSYNETS SEKRETARIATS BEMÆRKNINGER  

54.               Henlæggelserne og afskrivningerne på opskrevne anlægsværdier: 

Henlæggelsesreglerne gør det muligt for kollektive varmeforsyningsanlæg m.v. i 

fjernvarmeprisen at forskudsafskrive på planlagte anlægsinvesteringer. Ved at 

indregne henlæggelserne i fjernvarmeprisen fremskaffer forsyningerne likviditet til 

udbetalinger i byggeperioden samtidig med, at spredningen af henlæggelserne 

over en periode medvirker til en jævn prisudvikling.  

 

55.               Med de begrænsninger der følger af henlæggelsesreglerne kan forsy-

ningerne i fjernvarmeprisen forskudsafskrive op til 75 pct. af anlægssummen. I det 

år anlægget bliver idriftsat, skal de udgiftsførte henlæggelser fragå anlægssum-

men, hvorved afskrivningsgrundlaget fremkommer.  

 

56.               Afskrivninger i fjernvarmeprisen på opskrevne anlægsværdier har 

samme virkning som udgiftsførsel af henlæggelser i prisen. Problemet med af-

skrivninger på opskrevne anlægsværdier er imidlertid, at der ingen omkostnings-

mæssig begrundelse er for at foretage afskrivningerne, og afskrivningerne vil være 

tilfældige på baggrund af anlægsopskrivningerne.  

 

57.               Energitilsynet bør af den grund ikke godkende, at EnergiGruppen 

Jylland Varme A/S i fjernvarmeprisen indregner afskrivninger på opskrevne an-

lægsværdier.  

 

58.               Med hensyn til genanmeldelserne af henlæggelser til delvis erstatning 

for afskrivningerne, har EnergiGruppen Jylland Varme A/S efter Energitilsynets 

sekretariats opfattelse ikke fremsendt tilstrækkelig dokumentation, og heller ikke 

fremlagt dokumentation direkte over for sekretariatet. EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S erkender, at selskabet ikke udarbejder detaljerede anlægsbudgetter.  

 

59.               Selv om henlæggelserne savner dokumentation bør Energitilsynet 

godkende, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S løbende har anvendt de opkræve-

de beløb til udskiftning af fjernvarmeforsyningsnet.  

 

60.               Det foreligger oplyst fra EnergiGruppen Jylland Varme A/S, at sel-

skabet i den omhandlede periode til og med år 2005 har opkrævet i alt 111.119 

t.kr. i henlæggelser til erstatning for afskrivningerne på opskrevne anlægsværdier.  

 

61.               Heraf har EnergiGruppen Jylland Varme A/S i perioden 2001-2004 

anvendt i alt 46.587 t.kr. til udskiftning af fjernvarmeforsyningsnet. I år 2005 for-

venter selskabet at anvende 15.000 t.kr. til udskiftning af ledningsnet. Dersom 

Energitilsynet tager hensyn til, at der resterer 2 måneder af regnskabsåret 2005, 

har EnergiGruppen Jylland Varme A/S opkrævet henlæggelser til erstatning for 

afskrivningerne på i alt 49.532 t.kr. til anlægsinvesteringer fra og med år 2006 til 

og med år 2010.  

 

62.               De 49.532 t.kr. bør tilbageføres til fjernvarmekunderne. Samtidig kan 

EnergiGruppen Jylland Varme A/S begynde at henlægge til nyinvesteringer med 

de begrænsninger, der følger af henlæggelsesreglerne i bekendtgørelse nr. 175.  
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63.               Det tilføjes, at dersom EnergiGruppen Jylland Varme A/S anvender 

henlæggelsesreglerne i fremtidige prisanmeldelser, skal selskabet i henhold til 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, anmelde henlæggelserne. Det indebærer, at 

prisanmeldelsen vedlægges en oversigt over de budgetterede anlægssummer. For 

nærmere at belyse sammenhængen mellem henlæggelser og anlægssummer skal 

der udarbejdes budgetter for anlægsaktiviteterne for i hvert fald 5 år ud i fremti-

den, og disse langtidsbudgetter skal revideres årligt.  

 

64.               Afskrivningerne: I årsrapporterne fra EnergiGruppen Jylland Varme 

A/S bliver distributionsnet m.v. afskrevet over en periode på mellem 10 til 50 år. 

Afskrivningsperioderne for de enkelte anlægstyper er ikke nærmere specificeret.  

 

65.               Varmeforsyningslovens maksimale afskrivningsperiode er 30 år. Den 

korteste afskrivningsperiode er 5 år. Afskrivninger skal ske på grundlag af den 

konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser. EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S oplyser, at selskabet i regnskabet efter varmeforsyningsloven afskriver 

anlæg over 5 år.  

 

66.               De anlæg som selskabet har idriftsat i perioden fra etableringen den 1. 

januar 2000, er ifølge de genanmeldte regnskaber efter varmeforsyningsloven i 

større og større omfang blevet finansieret ved henlæggelser i fjernvarmeprisen.  

 

67.               Af den samlede anlægstilgang fra primo år 2000 til ultimo år 2004 er 

ca. 37 pct. blevet finansieret ved henlæggelser i fjernvarmeprisen. Ses der bort fra 

år 2000 for hvilket der ikke forud var foretaget henlæggelser ifølge det oplyste, er 

ca. 53 pct. at den samlede anlægstilgang hidtil blevet finansieret ved henlæggelser 

i fjernvarmeprisen over 5 år.  

 

68.               På den baggrund bør der ud fra reglerne i bekendtgørelse nr. 175 ikke 

rettes indvendinger imod, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S vælger at afskrive 

den resterende anlægssum over samme antal år, dog under hensyntagen til anven-

delsen af henlæggelsesreglerne.  

 

69.               Øger selskabet anvendelsen af henlæggelser til finansiering af fremti-

dige anlægsinvesteringer, eksempelvis op til det maksimale 75 pct. af anlægs-

summen, vil den korte afskrivningsperiode på 5 år næppe have mere end marginal 

betydning for fjernvarmeprisen, set i forhold til de forudgående henlæggelsers 

prispåvirkning.  

 

70.               Bliver henlæggelsesreglerne anvendt fuldt ud kan der næppe heller ud 

fra en driftsøkonomisk synsvinkel rettes indvendinger imod, at EnergiGruppen 

Jylland Varme A/S vælger en kort afskrivningsperiode.  

 

71.               Imidlertid er afskrivningsreglerne i bekendtgørelse nr. 175 ganske 

rummelige. Derfor påhviler det i udgangspunktet selskabets ledelse at fastsætte 

den afskrivningsperiode inden for afskrivningsreglerne i bekendtgørelse nr. 175, 

der i sammenhæng med anvendelsen af henlæggelsesreglerne og øvrige finansie-

ringsmuligheder giver en efter formålet hensigtsmæssig prisfastsættelse af fjern-

varmen.  
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72.               Af den grund vil Energitilsynet ikke have fralagt sig muligheden for 

senere at tage fornyet stilling til afskrivningsperioden.  

 

73.               Forrentningen: I brevet af 27. december 2004 til Energitilsynet er 

EnergiGruppen Jylland Varme A/S opmærksom på, at Energitilsynets godkendelse 

af den frie egenkapital endnu ikke foreligger, hvorfor der kan komme en regule-

ring af over-/underdækningen, når denne ubalance bliver endelig opgjort for år 

2005.  

 

74.               Energitilsynets sekretariat enig med selskabet i, at forrentningsbeløbet 

på 12.773 t.kr. i budgettet for år 2005 skal tilbageføres til fjernvarmeforbrugerne 

over fjernvarmeprisen i år 2006. Begrundelsen er, at Energitilsynet ikke har god-

kendt opgørelsen af den frie egenkapital i selskabet.  

 

75.               Endvidere har Energitilsynet ikke taget stilling til, om et forrentnings-

beløb af fri egenkapital kan indregnes i fjernvarmeprisen efter varmeforsyningslo-

ven, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, der efter de nærmere regler giver 

Energitilsynet hjemmel til at tiltræde en rimelig forrentning af indskudskapital i 

fjernvarmeprisen. 

 

 


