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RESUMÉ  
1.                   På baggrund af diskussioner i bestyrelsen for Svebølle-Viskinge 

Fjernvarmeselskab A.m.b.A. har varmeværket bedt Energitilsynet om bistand til at 

komme en tilbagevendende driftsunderdækning til livs.  

 

2.                   Der har i en årrække været driftsmæssig underdækning i varmevær-

ket. Ved udgangen af varmeåret 2003/4 var den akkumulerede driftsunderdækning 

9,5 mio. kr., som varmeværkets bestyrelse kun i beskedent omfang har søgt at 

dække ind over varmepriserne. Varmeværkets samlede indtægter udgjorde i var-

meåret 2003/4 ca. 7,4 mio. kr.  

 

3.                   Varmeværkets bestyrelse har foreslået en inddækning over 18 år ? i 

det væsentligste over energipriserne (dvs. prisen per MWh). Derimod foreslås den 

faste afgift (abonnementsafgiften) kun forhøjet med 800 kr. i 2005/2006 og yderli-

gere med 400 kr. i 2006/2007, hvorefter den fastholdes uændret indtil 2012/2013, 

hvor den foreslås nedsat med 400 kr. Indtil disse prisændringer har afgiften for 

almindelige forbrugere udgjort 4000 kr. i en årrække.  

 

4.                   Det er Energitilsynets hidtidige praksis, at en opstået driftsmæssig 

underdækning skal inddækkes over priserne hurtigst muligt ? efter praksis op til 5 

år. Spørgsmålet er, om tilsynet i dette særlige tilfælde, da værket er økonomisk 

nødlidende, skal fravige praksis og acceptere en længere afviklingsperiode for 

underdækningen.  

 

5.                   Sekretariatet finder, at tilsynet bør fravige praksis og acceptere en 

afvikling over 18 år på to betingelser:  

 

6.                   For det første, at den nuværende underdækning inddækkes ved for-

højelse af varmeværkets faste afgifter (abonnement og m
2
-afgifter), således at det 

sikres, at tariferingen i højere grad afspejler udgiftsfordelingen mellem variable og 

faste omkostninger, og at alle varmeværkets forbrugere bidrager ved inddæknin-

gen af den nuværende underdækning.  
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7.                   For det andet, at der ikke sker en gentagelse af den manglende op-

følgning på underdækning, således at det undgås, at der akkumuleres nye driftsun-

derskud. Fjernvarmeselskabet skal tilrettelægge prisberegningen i overensstem-

melse med lovgivningen, således at en eventuel underdækning/overdækning regu-

leres umiddelbart i det efterfølgende varmeår.  

 

8.                   Der er tale om et nødlidende varmeværk med en meget begrænset 

økonomisk handlefrihed og med priser for varme, som er højere end ved individu-

el opvarmning med olie, sekretariatet finder derfor, at Energistyrelsen bør oriente-

res, jf. varmeforsyningslovens § 23b, stk. 6.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A.,  

 at Energitilsynet vil kunne acceptere, at den opståede underdækning (ved 

udgangen af varmeåret 2003/4 opgjort til 9,516 mio. kr.) afvikles i varme-

priserne over en periode på 18 år fra afgørelsestidspunktet, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4. Status for afviklingen skal særskilt 

fremgå af varmeværkets løbende årlige anmeldelser af årsregnskabet til 

Energitilsynets offentlige register, første gang for regnskabsåret 2005/6, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4.  

 Det meddeles videre Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A., at 

det er en betingelse,  

 at tariferingen i højere grad afspejler udgiftsfordelingen, bl.a. ved at den 

nuværende underdækning inddækkes ved forhøjelse af varmeværkets faste 

afgifter (abonnement og m
2
-priser), hvorved det sikres, at alle varmevær-

kets forbrugere bidrager ved inddækningen af den nuværende underdæk-

ning, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4, og  

 at eventuel ny driftsmæssig underdækning/overdækning i overensstem-

melse med varmeforsyningsloven umiddelbart reguleres i det efterfølgen-

de varmeår, således at det undgås, at der akkumuleres nye driftsunderskud, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4.  

 Energistyrelsen orienteres om sagen, da der er tale om et nødlidende var-

meværk med en meget begrænset økonomisk handlefrihed og med priser 

for varme, som er højere end ved individuel opvarmning med olie, jf. 

varmeforsyningslovens § 23b, stk. 6.  

 
SAGSFREMSTILLING 
9.                   På baggrund af diskussioner i varmeselskabets bestyrelse om budget-

ter og varmepriser samt et årligt tilbagevendende underskud på varmeværkets drift 

henvendte Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. sig i efteråret 2004 til 

Energitilsynet om vejledning.  

 

10.               Varmeværket har ca. 500 kunder, som har forblivelsespligt, jf. BEK 

nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Forblivelsesklausulen er vedtaget af Bjergsted Kommune efter ønske fra fjernvar-

meselskabets generalforsamling, således at det sikredes, at kunderne blev i selska-

bet indtil, indtil gælden var betalt tilbage.  
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11.               Varmeværket begyndte driften i august 1992. Indtil 1998 er driften 

forløbet uproblematisk. I 1998 ønskede varmeværket en forlængelse af løbetiden 

for et eksisterende 20-årigt indekslån. I forbindelse med anmodningen om kom-

munegaranti fik Bjergsted Kommune gennemført en revisionsundersøgelse.  

 

12.               Revisionsundersøgelsen var kritisk over for værkets økonomi og re-

sultatet blev, at der skulle stilles vilkår for nye lån og for omlægninger om, at li-

kviditeten skulle være positiv i alle regnskabsår og at der løbende skulle være fore-

taget tilstrækkelige henlæggelser. Desuden skulle der stilles krav til udarbejdelsen 

af budgetterne. Fjernvarmeselskabet har beskrevet udviklingen i mødepapir af 12. 

januar 2005.  

 

13.               På baggrund heraf udarbejdede varmeværkets bestyrelse en plan med 

forhøjelser af varmepriserne, således at der ville komme en positiv driftsøkonomi. 

Planen blev godkendt i af kommunalbestyrelsen i Bjergsted kommune. Planen har 

imidlertid ikke fungeret.  

 

14.               Der er ved udgangen af regnskabsåret 2003/2004 akkumuleret et 

driftsmæssigt underskud på ca. 9,5 mio.kr. Udviklingen i underdækningen er vist 

nedenfor:  

TABEL 1: OVERSIGT OVER UNDERDÆKNINGEN 

 

1.000 kr. Underdækning Akk. underdækning 

2000/2001 258 7.322 

2001/2002 564 7.886 

2002/2003 1.042 8.927 

2003/2004 589 9.516 

 

15.               Af varmeværkets balance per 30. juni 2004 fremgår, at værket har en 

langfristet gæld på 47 mio.kr., hvilket svarer til en gældsbyrde per forbruger på 

94.000 kr.  

16.               Varmeværkets priser for de seneste år er vist nedenfor:  

TABEL 2: OVERSIGT OVER SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMESELSKAB 

A.M.B.A.S VARMEPRISER 

 

Ekskl. moms 
Energipris 

kr./MWh 

Abonnement 

kr./år 

300-1000 m
2
 

kr. 

> 1000 m
2
 

kr. 

2000/2001 463,20 3.200 17,60 8,80 

2001/2002 463,20 3.600 17,60 8,80 

2002/2003 473,00 4.000 20,00 10,00 

2003/2004 511,00 4.000 20,00 10,00 

2004/2005 537,00 4.000 20,00 10,00 

2005/2006 537,00 4.800 20,00 10,00 
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17.   Sekretariatet har i forbindelse med vejledningen af Svebølle-Viskinge Fjern-

varmeselskab A.m.b.A. bedt værket opstille beregninger, der viser en afvikling af 

underdækningen over en tre- eller femårsperiode i overensstemmelse med Energi-

tilsynet praksis.  

 

18.   Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A.s bestyrelse ønsker, at under-

dækningen afvikles på den mest lempelige måde for varmekunderne. Varmevær-

ket ønsker derfor en afviklingsperiode over 18 år. Varmeværkets beregninger viser 

desuden en afvikling over energiprisen, mens den faste afgift for almindelige for-

brugere (abonnementsafgiften) efter en stigning på 800 kr. i 2005/2006 og yderli-

gere med 400 kr. i 2006/2007 fastholdes uændret indtil 2012/2013, hvorefter den 

nedsættes med 400 kr.  

 

19.   Varmeværket har sendt beregninger med budgetter for perioden frem til 

2024/25 med afvikling af underdækningen over 5, 7, 10 og 18 år. Det fremgår af 

budgetterne, at der kun er indregnet 65.000 kr. i årlige afskrivninger, og at der ikke 

er forudset større udskiftninger, renoveringer mv., som vil forudsætte henlæggel-

ser.  

 

20.   Nedenfor er vist varmeværkets beregninger for, hvorledes energipriserne vil 

udvikle sig ved den af varmeværkets bestyrelse foreslåede afvikling over 5 år, 10 

år og over 18 år:  

FIGUR 1: UDVIKLINGEN I ENERGIPRISERNE I KR. PER MWH VED AFVIKLING OVER 

5 ÅR  

 

FIGUR 2: UDVIKLINGEN I ENERGIPRISERNE I KR. PER MWH VED AFVIKLING OVER 

10  
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FIGUR 3: UDVIKLINGEN I ENERGIPRISERNE I KR. PER MWH VED AFVIKLING OVER 

18 ÅR  

 
 

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. begrunder i brev af 18. maj 2005, 

ønsket om en afvikling af underdækning og al gæld i øvrigt over 18 år med, at 

denne model giver den mest rette linie i prisudviklingen. Bestyrelsen finder, at de 

øvrige modeller giver voldsomme prisændringer undervejs, som vil være uaccep-

table for kunderne og for bestyrelsen.  

 
BEGRUNDELSE 
21.   Sagen vedrører tilsynets praksis om indregning i fjernvarmepriserne af de 

driftsmæssige over- eller underdækninger, der opstår som følge af princippet om 

nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Hidtil har Energi-

tilsynets praksis været, at den maksimale afviklingsperiode er 5 år. Energitilsynet 

har dog tidligere accepteret en længere afviklingsperiode for et varmeværk med 

økonomiske problemer.  

 

22.                    Spørgsmålet er, om tilsynet i dette særlige tilfælde skal fravige 

praksis og acceptere en længere afviklingsperiode for underdækningerne end 5 år. 

Dvs. at det skal overvejes om faktiske omstændigheder i sagen må føre til, at tilsy-

net anvender sine muligheder i varmeforsyningsloven til også i dette særlige til-

fælde at tillade en afviklingsperiode for underdækningen, der ligger ud over hidti-

dig praksis.  

 

23.                    Det er imidlertid tvivlsomt, om en længere afviklingsperiode for 

underdækningerne i realiteten vil medvirke til en forbedring af den økonomiske 

situation i fjernvarmeforsyningen, fordi fjernvarmeforsyningen udover underdæk-

ningen på driften har en meget stor gæld. Værket er økonomisk nødlidende.  

 

24.                    Selve underdækningen er opstået som følge af almindelige mindre 

og større periodevise ubalancer, og er derfor en følge af, at ledelsen af varmevær-

ket ikke i tilstrækkeligt omfang har fulgt op på de årlige ubalancer. På trods af 

revisionsrapportens påpegning i 1998 af, at der måtte udarbejdes en redningsplan 

for at værket skulle undgå at komme i økonomiske vanskeligheder, har ledelsen 

ladet stå til og kun gennemført forholdsvist beskedne prisforhøjelser. Dette taler 

for, at der ikke accepteres en længerevarende afviklingsordning, men at tilsynet 

fastholder en afvikling over maksimalt fem år i overensstemmelse med praksis.  
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25.                    Herved vil det også hurtigere blive muligt for daglige ledelse og 

varmeværkets bestyrelse at træffe de nødvendige beslutninger i årene fremover, 

således at bestyrelsen inden for rammerne af varmeforsyningsloven sikrer, at der 

gennemføres en forsigtig og omhyggelig konsolidering af driften af fjernvarmefor-

syningen. Ved en afviklingsperiode på 18 år, som bestyrelsen ønsker, vil varme-

værket stadig være meget udsat for en gentagelse af den uheldige driftsmæssige 

påvirkning fra eventuelle havarier på grund af de beskedne afskrivninger og be-

grænsede muligheder for henlæggelser.  

 

26.                    På den anden side vil en kort afviklingsperiode medføre endog 

meget høje priser for varmeværkets kunder.  

 

27.                    Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A.s prisniveau viser, 

at varmeværkets priser er meget høje.  Beregnet for et hus på 130 m
2
 med et års-

forbrug på 18,1 MWh per år (som er brugt i Dansk Fjernvarmes statistik) betalte 

varmeværkets kunder i sæsonen 2004/2005 ca. 17.000 kr. inkl. moms og i den 

følgende sæson ca. 18.000 kr., dvs. på niveau eller over prisen for individuel op-

varmning med olie. I Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2004 er den typiske 

pris 12.500 kr. Kun ti ud af de 357 varmeværker, som indgår i undersøgelsen, har 

priser over 18.000 kr.  

 

28.                    En afvikling over fem år vil føre til prisforhøjelser fra de nuværen-

de 537 kr./MWh ekskl. moms til 852 kr./MWh i 2008/9 ? hvilket for Dansk Fjern-

varmes standardhus giver en årlig varmeudgift på hen ved 25.000 kr. inkl. moms. 

Som det fremgår af figur 2 og 3 ovenfor, vil prisudviklingen blive mere afdæmpet 

ved en længere afviklingsperiode. Ved en afviklingsperiode på ti år vil den højeste 

pris forekomme i 2013/14, hvor den når op på 714 kr./MWh ekskl. moms, svaren-

de til ca. 22.000 kr. inkl. moms for standardhuset.  

 

29.                    Samtidig viser en analyse af Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab 

A.m.b.A.s takststruktur, at varmeværkets ønske om at afvikle driftsunderskuddet 

over energiprisen og samtidig at fastholde abonnementsbetalingen ikke vil være 

hensigtsmæssig. Forholdet mellem de variable og faste priselementer er ikke i 

overensstemmelse med udgifternes fordeling på henholdsvis variable udgifter 

(brændsel) og faste udgifter (administration og renter/afdrag), jf. oversigten, som 

er beregnet efter forhøjelsen af abonnementsafgiften med 800 kr. i 2005/2006 og 

yderligere 400 kr. i 2006/2007:  

TABEL 3: FORHOLDET MELLEM FASTE OG VARIABLE INDTÆGTER OG UDGIFTER 

 Indtægter Udgifter 

Variable 71 34 

Faste 29 66 
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30.                    Fjernvarmekunderne har tilslutningspligt og skal derfor i udgangs-

punktet betale fjernvarmetariffens faste bidrag, selv om de ikke modtager fjern-

varme. Den uhensigtsmæssige takststruktur begunstiger imidlertid i urimeligt om-

fang de kunder på værket, som har mulighed for at anvende alternative brændsler 

ved opfyringen. Desuden gør takststrukturen værket meget udsat i milde vintre, 

hvor varmeforbruget bliver mindre end forventet, og derfor fører til driftsmæssige 

underskud.  

 

31.                    Sekretariatet finder, at Energitilsynet må acceptere en længere 

afviklingsperiode for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A., end det er 

sædvanlig praksis. Valget må være mellem en afvikling over 10 år eller over 18 år, 

som foreslået af varmeværket. Sekretariatet finder det imidlertid vanskeligt at be-

grunde, at tilsynet ikke accepterer varmeværkets ønske om en inddækning af 

driftsunderskuddet over 18 år.  

 

32.                    Som nævnt ovenfor vil varmeværket med en afviklingsperiode på 

18 år være meget udsat for en gentagelse af de dårlige driftsresultater ved milde 

vintre. Desuden vil eventuelle havarier have uheldige driftsmæssige påvirkning fra 

på grund af de beskedne afskrivninger og begrænsede muligheder for henlæggel-

ser. Det må derfor knyttes vilkår til Energitilsynets accept.  

 

33.                    For det første, at der ikke sker en gentagelse fra bestyrelsens side 

af den manglende opfølgning på underdækning, således at det undgås, at der på ny 

akkumuleres driftsunderskud. Afviklingen af driftsunderdækningen skal fremgå 

særskilt af varmeværkets årlige anmeldelser til det offentlige register at årsregn-

skabet.  

 

34.                    Desuden må det være et vilkår, at tariferingen i højere grad afspej-

ler udgiftsfordelingen mellem variable og faste udgifter. Dvs. at den nuværende 

underdækning i det inddækkes ved forhøjelse af varmeværkets faste afgifter 

(abonnement og m
2
-priser), således at det sikres, at alle varmeværkets forbrugere 

bidrager ved inddækningen af den nuværende underdækning.  

 

35.                    Da der er tale om et nødlidende varmeværk med en meget begræn-

set økonomisk handlefrihed og med priser for varme, som er højere end ved indi-

viduel opvarmning med olie, finder sekretariatet, at Energistyrelsen bør orienteres 

om sagen, jf. varmeforsyningslovens § 23b, stk. 6. 

 

 


