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INDLEDNING  
1.                   I brev af 23. juni 2004 anmodede Københavns Energi om Energitil-

synets stillingtagen til et forslag om overdragelse af en historisk tjenestemands-

pensionsforpligtelse i blandt andet gasforsyningen til Københavns Kommune. 

Overdragelsen af tjenestemandspensionsforpligtelsen skete som led i selskabsud-

skillelsen af Københavns Energi fra Københavns Kommune.  

 

2.                   Forslaget indebar, at den historiske tjenestemandspensionsforpligtel-

se i gasforsyningen skulle opgøres på et bestemt tidspunkt, og overdrages til Kø-

benhavns Kommune med efterfølgende omkostningsdækning i gaspriserne af den 

opgjorte forpligtelse.  

 

3.                   Københavns Energi havde henvist til, at spørgsmålet om afvikling af 

den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse i gasforsyningen var identisk 

med spørgsmålet om afvikling af de tjenestemandspensionsforpligtelser, der viste 

sig ved elreformen.  

 

4.                    Den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse i gasforsyningen 

kunne herefter defineres som den aktuarberegnede forpligtelse, som gasforsynin-

gen havde over for Københavns Kommune som følge af kommunens betaling af 

tjenestemandspension optjent inden et bestemt tidspunkt, hvortil der ikke var hen-

sat midler.  

 

5.                   Den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse måtte ud fra en 

konkret fortolkning af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, anses for at være ind-

regningsberettigede udgifter i gaspriserne.  

 

6.                   Energitilsynet vedtog ved afgørelse den 13. december 2004 at med-

dele Københavns Energi, at tilsynet for så vidt angik gasforsyningen ikke på det 

foreliggende grundlag kunne bedømme virkningerne af at indregne den historiske 

tjenestemandspensionsforpligtelse i gaspriserne. Energitilsynet ville tage sagen op 

til fornyet behandling, når der fra Københavns Energi forelå flere oplysninger.  
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7.                   Ved brev af 12. maj 2005 fremsendte Københavns Energi på foran-

ledning af Energitilsynets sekretariat en række oplysninger vedrørende grundlaget 

for fastsættelsen af gasprisen. Det fremgår af oplysningerne, at den historiske tje-

nestemandspensionsforpligtelse i gasforsyningen er foreløbigt opgjort til 239 

mio.kr. pr. 31. december 2004.    

 

8.                    Den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse udgør kun en del 

af en samlet forventet omkostningsbyrde i form af en underdækning til indregning 

i de fremtidige priser på bygas. Baggrunden er, at gasforsyningens indtægter under 

de nuværende forudsætninger kun dækker de direkte omkostninger ved leveran-

cerne af bygas frem til år 2009.  

 

9.                    Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, indeholder ikke en forpligtelse 

for de af bestemmelsen omfattede anlæg til at indregne nødvendige omkostninger i 

prisen. Men konsekvensen ved ikke løbende at indregne nødvendige omkostninger 

i prisen er, at den fremtidige omkostningsbyrde stiger med virkning for de fremti-

dige priser. Afhængig af forsyningens økonomi vil fremgangsmåden kunne med-

føre urimelige virkninger over for enkelte kunder eller grupper af kunder.  

 

10.               Fra og med år 2009 er det af Københavns Energi forudsat, at investe-

ringerne i det planlagte Bygas2 projekt indebærer væsentlige besparelser i drifts-

omkostningerne. Blandt andet erstatter projektets naturgas-luft produktion den 

nuværende spaltgasproduktion.  

 

11.               Set i forhold til kundegrundlaget er der ikke i de foreliggende oplys-

ninger fra Københavns Energi indikationer af, at størrelsen af den forventede un-

derdækning skulle udgøre en økonomisk belastning for gasforsyningen og forsy-

ningens kunder, når de af Københavns Energi forudsatte besparelser fra Bygas2 

projektet bliver inddraget i vurderingen.  

 

12.               Af den grund er der i de foreliggende oplysninger fra Københavns 

Energi ikke grundlag for Energitilsynet til i denne sag ligefrem at give et pålæg til 

selskabet om en bestemt afviklingsperiode i gaspriserne af den historiske tjene-

stemandspensionsforpligtelse, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

13.               Imidlertid udgør afviklingen af den historiske tjenestemandspensions-

forpligtelse et forstyrrende element i gasforsyningens omkostningsstruktur og 

dermed i gaspriserne. Af hensyn til Bygas2 projektets succes foreslår Energitilsy-

nets sekretariat derfor, at Københavns Energi afvikler den historiske tjeneste-

mandspensionsforpligtelse i gaspriserne snarest muligt.  

 

14.               Det kan eventuelt ske ved, at gasforsyningen midlertidigt akkumulerer 

en driftsmæssig underdækning for at få plads til afviklingen af pensionsforpligtel-

sen under det nuværende indtægtsniveau. På den måde vil gælden til Københavns 

Kommune vedrørende den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse blive af-

viklet i gaspriserne over en periode samtidig med, at Bygas2 projektets forventede 

besparelser vil gå til afvikling af en egentlig driftsmæssig underdækning.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles Københavns Energi,  

 at Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke vil have indvendinger 

imod, at gælden på 239 mio.kr. vedrørende Københavns Energis forplig-

telser over for Københavns Kommune som følge af kommunens betaling 

af tjenestemandspension i gasforsyningen optjent inden den 31. december 

2004, hvortil der ikke er hensat midler, bliver indregnet i prisen for bygas 

forud for gasforsyningens driftsomkostninger i perioden 2006 - 2010, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og § 21, stk. 4. Energitilsynet forud-

sætter, at opgørelsen af den endelige gæld vedrørende tjenestemandspen-

sionsforpligtelsen sker ved aktuarberegning. Energitilsynet forbeholder sig 

enten på eget initiativ eller på baggrund af klager senere at kunne tage 

spørgsmålet om afviklingen af opståede underdækning op til fornyet over-

vejelse.  

 
SAGSFREMSTILLING 
15.               Opgørelsen af den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse på 

239 mio.kr. pr. 31. december 2004 skete ifølge det oplyste som led i selskabsud-

skillelsen af Københavns Energi, og overdragelsen af gasforsyningens historiske 

tjenestemandspensionsforpligtelse til Københavns Kommune.  

 

16.               Selskabsudskillelsen indebærer blandt andet, at gasforsyningen op-

træder som et selvstændigt selskab uden de finansielt/økonomiske bånd mellem 

forsyning og kommune, der normalt er kendetegnende for kommunale forsyninger. 

Selskabsudskillelsen indebærer også, at det er selskabets bestyrelse, der foreslår 

niveauet for gaspriserne. De foreslåede gaspriser godkendes af generalforsamlin-

gen. Generalforsamlingen består af repræsentanter fra Københavns Kommune.  

 

17.               Der foreligger ifølge det oplyste ingen beslutninger for så vidt angår 

det fremtidige niveau for gaspriserne. Effekten på gaspriserne af forskellige afvik-

lingsperioder for den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse viser Køben-

havns Energi derfor i en fremførsel af en underdækning.  

 

18.               Københavns Energi har beregnet virkningerne på underdækningen af 

en afviklingsperiode for den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse på hen-

holdsvis 5 år, 10 år, 15 år og 20 år, set over perioden 2005-2014. Alle beløb er 

gengivet i hele mio.kr.  

 

19.               Fælles for beregningerne er, at gasforsyningen ultimo år 2004 havde 

en underdækning på 73 mio.kr. Indtægterne forudsættes at stige fra 136 mio.kr. i 

år 2005 til 168 mio.kr. i år 2014, svarende til en årlig stigning på ca. 3,3 pct. Pris-

stigningen er beregningsteknisk, fordi der som anført tidligere ikke er truffet be-

slutning om en prisstigning. Driftsomkostningerne forudsættes at falde fra 132 

mio.kr. i år 2005 til 102 mio.kr. i år 2014 som følge af Bygas2 projektet.  

 

20.               Bygas2 projektet blev ifølge Københavns Energi vedtaget i år 2003. 

Projektet indebærer ifølge det oplyste, at der sker en omlægning af den nuværende 

spaltgasproduktion til naturgas-luft fra år 2007. Omlægningen medfører en række 

indledende projektomkostninger, men vil ifølge det oplyste reducere de årlige 

omkostninger væsentligt.  
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21.               De budgetterede projektomkostninger vedrørende Bygas2 på i alt 145 

mio.kr. forudsættes indregnet i underdækningen i perioden 2005-2008. Ud over 

projektomkostningerne budgetterer Københavns Energi med årlige investeringer 

på i gennemsnit 13 mio.kr., og renteudgifter på i gennemsnit 21 mio.kr.  

 

22.               Endelig er der forudsat udbetalinger af rådighedsløn til afskedigede 

tjenestemænd samt nedtagnings- og reetableringsomkostninger i forbindelse med 

nedlæggelsen af Sundby Gasværk og Køgevejens Gasbeholder. Udbetalingerne er 

forudsat foretaget i perioden 2005-2008 med i alt 60 mio.kr., der modsvares af en 

budgetteret engangsindtægt på 64 mio.kr. i år 2009 fra salg af aktiver.  

 

23.               Samlet set budgetterer Københavns Energi med følgende økonomiske 

udvikling i gasforsyningen i periode 2006-2010 under forudsætning af, at den 

historiske tjenestemandspensionsforpligtelse indregnes i underdækningen i perio-

den 2005-2009. Oplysningerne er et uddrag af gasforsyningens langtidsbudget: 

 

Gasforsyningens budgetterede udvikling i perioden 2006 ? 2010 

Hele mio.kr.år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Indtægter 
 

   138  138   142   145   149 

Driftsomkostninger 
 

  -133 -132 -132 -107   -98 

Andre omkostninger ekskl. 

afvikling af pensionsforplig-

telse 
 

    -86   -93   -87   27*)   -35 

Omkostninger i alt eksl. pen-

sionsforpligtelse  
 -219 -225 -219   -80 -133 

Pensionsforpligtelse  
 

   -48   -48   -48   -48     0 

Omkostninger i alt 
 

 -267 -273 -267 -128 -133 

Årets over- (+) eller under-

dækning (-)  
 -129 -135 -125    17    16 

Akkumuleret -184 -313 -448 -573 -556 -540 

*) Påvirket af en engangsindtægt på 64 mio.kr. ved salg af aktiver. 

 

24.               De opstillede alternativer til afvikling af den historiske tjeneste-

mandspensionsforpligtelse er 48 mio.kr. pr. år over 5 år, 24 mio.kr. pr. år over 10 

år, 16 mio.kr. pr. år over 15 år, eller 12 mio.kr. pr. år over 20 år.  

 

25.               Sammenlagt ses følgende billede af afviklingsperiodernes effekt på 

gasforsyningens underdækning i årene 2005, 2008 og 2014: 

 
Afvikling af tjenestemandspensionsforpligtelser 

Mio.kr. 
Afviklingsperiode 

5 år 10 år 15 år 20 år 

Akk. underdækning 

ultimo 2004 
73 73 73 73 

Akk. underdækning 

ultimo 2005 
184 160 152 148 

Akk. underdækning 

ultimo 2008 
573 477 445 429 

Akk. underdækning 

ultimo 2014 
437 437 357 317 
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26.               Københavns Energi medgiver, at gasforsyningen er præget af en mar-

kant underdækning. Underdækningen bevirker ifølge det oplyste, at der med den 

skitserede prisudvikling først efter en årrække vil kunne ske afvikling af under-

dækningen.  

 

27.               Omfanget af underdækningen påvirkes ifølge Københavns Energi i 

væsentlig grad af den periode, der vælges til at afvikle den historiske tjeneste-

mandspensionsforpligtelse. Københavns Energi angiver, at såfremt målet for un-

derdækningen fastsættes til ikke af måtte overstige et maksimalt niveau på ca. 430 

mio.kr., der som anført nås ved en afviklingsperiode af tjenestemandspensionsfor-

pligtelsen på 20 år, vil der være behov for markante prisstigninger hvis der fast-

sættes en kortere afviklingsperiode.  

 

28.               Københavns Energi anfører, at en afviklingsperiode på 5 år for tjene-

stemandspensionsforpligtelsen vil medføre en prisstigning på ca. 20 pct. årligt 

frem til år 2008 under ovennævnte forudsætning om størrelsen af underdæknin-

gen. En afviklingsperiode på 10 år vil ifølge Københavns Energi medføre en pris-

stigning på 10 pct. årligt og ca. 6 pct. ved en afviklingsperiode på 15 år.  

 

29.               Den prisstigning, der ifølge Københavns Energi er nødvendig for at 

opnå et provenu svarende til den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse er 

11 pct. pr. år over en periode på 5 år, 3,3 pct. pr. år over en periode på 10 år, 1,6 

pct. pr. år over en periode på 15 år, og 0,9 pct. pr. år over en periode på 20 år.  

 

30.               Københavns Energi anfører afslutningsvis, at selskabet ønsker at få 

gasforsyningens økonomi i balance så hurtigt som muligt. Dog vurderer selskabet, 

at det af hensyn til kunderne samt risikoen for øget kundefrafald og dermed By-

gas2 projektets samlede økonomi ikke er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt 

at øge priserne med mere end de anførte 3,3 pct. årligt. Københavns Energi be-

mærker til risikoen for kundefrafald, at bygas kan substitueres med elektricitet, 

flaskegas til madlavning og fjernvarme.  

 
BEGRUNDELSE 
31.               København Energis leverancer af bygas er omfattet af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og § 20, 

stk. 1.  

 

32.               I henhold til varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1, er anlæg til pro-

duktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas omfattet af var-

meforsyningslovens definition på et kollektivt varmeforsyningsanlæg.  

 

33.               Hovedreglen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er, at kollektive 

varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt 

over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenland-

ske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas kan indregne 

nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforsk-

ning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forplig-

telser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere 

perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsy-

ningssystemerne.  
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34.               § 20, stk. 1, sikrer, at anlæg til produktion og fremføring af andre 

brændbare gasarter end naturgas kan få dækket deres nødvendige omkostninger 

ved leveringen af gas bortset fra naturgas, der er reguleret i lov om naturgasforsy-

ning.  

 

35.               Energitilsynet har senest ved bekendtgørelse nr. 1070 af 4. december 

2000 om regler for anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingel-

ser m.v. fastslået, at prisberegningen skal ske på grundlag af budgetter.  

 

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

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

grænsede perioder, hvor forsyningerne afvikler driftsmæssige over- eller under-

dækninger, eller hvor forsyningerne i priserne afvikler det i § 20, stk. 1, nævnte 

underskud fra tidligere perioder, vil der selvsagt være tale om, at de budgetterede 

indtægter afspejler dette tillæg eller fradrag i årets budgetterede omkostninger.  

 

37.               Derfor medfører varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, i sin praktiske 

anvendelse, at prisfastsættelsen i det enkelte år dækker forsyningernes forventede 

omkostninger ved leverancerne af de af bestemmelsen omfattede ydelser i året. 

Først når eventuelle ubalancer efterfølgende er afviklet i prisfastsættelsen, har 

forsyningerne opnået faktisk omkostningsdækning for de leverede ydelser.  

 

38.               Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre 

betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelsen i § 20, stk. 1, eller regler 

udstedt i henhold til loven, kan tilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4, give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, 

såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør.  

 

39.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, indeholder ikke en forpligtelse 

for de af bestemmelsen omfattede anlæg til at indregne nødvendige omkostninger i 

prisen. Men konsekvensen ved ikke løbende at indregne nødvendige omkostninger 

i prisen er, at den fremtidige omkostningsbyrde stiger med virkning for de fremti-

dige priser. Afhængig af forsyningens økonomi vil fremgangsmåden kunne med-

føre urimelige virkninger over for enkelte kunder eller grupper af kunder.  

 

40.               De nu foreliggende oplysninger fra Københavns Energi viser, at gas-

forsyningen under de givne forudsætninger vil have en akkumuleret underdækning 

på mindst 317 mio.kr. ultimo år 2014, uanset om afviklingsperioden for tjeneste-

mandspensionsforpligtelsen er 5 år eller 20 år.  

 

41.               Ses der bort fra afviklingen af tjenestemandspensionsforpligtelsen, vil 

den budgetterede underdækning ultimo år 2008 være på 380 mio.kr., og ultimo år 

2014 være på 198 mio.kr. I den forbindelse foreligger det oplyst, at gasforsynin-

gens budgetterede indtægter i perioden 2005-2008 på i gennemsnit 138 mio.kr. pr. 

år alene dækker lidt mere end forsyningens egentlige driftsomkostninger på i gen-

nemsnit 132 mio.kr. pr. år.  
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42.               Alle øvrige budgetterede omkostninger, det vil sige Bygas 2 projekt-

omkostningerne, rådighedsløn til afskedigede tjenestemænd, oprydningsomkost-

ninger vedrørende Sundby Gasværk og Køgevejens Gasbeholder, afvikling af den 

historiske tjenestemandspensionsforpligtelse, investeringer og renteudgifter, først 

efter år 2008 begynder at finde delvis dækning i gaspriserne i form af den bespa-

relse på driften, som Bygas2 projektet forventes at give fra og med år 2009.  

 

43.               I perioden 2006-2010 budgetterer Københavns Energi med følgende 

udvikling ekskl. indregnede beløb til afvikling af den historiske tjenestemandspen-

sionsforpligtelse: 

 
Gasforsyningens budgetterede udvikling i perioden 2006 - 2010 ekskl. afvikling af 

tjenestemandspensionsforpligtelser 

Hele mio.kr.år 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

Indtægter 138 138 142 145 149 
 

Driftsomkostninger -132 -132 -132 -107 -98 
 

"Dækningsbidrag" 6 6 10 38 51 
 

Andre omkostninger 

ekskl. afvikling af pensi-

onsforpligtelse 

-86 -92 -87 27?) -35 
 

Resultat før afvikling af 

pensionsforpligtelse (un-

derdækning angivet med -

) 

-80 -86 -77 65 16 32 

Akkumuleret fra år 2005 -217 -303 -380 -315 -299 -198 

*) Påvirket af en engangsindtægt på 64 mio.kr. ved salg af aktiver 

 

44.               Fra og med år 2010 giver den beregningsmæssige forudsætning om en 

stigning i gasforsyningens indtægter på 3,3 pct. årligt, set i sammenhæng med 

driftsmæssige besparelser fra Bygas2 projektet, en overdækning stigende fra 16 

mio. kr. i år 2010 til 32 mio. kr. i år 2014. Med disse forudsætninger vil den ak-

kumulerede underdækning være nedbragt til 198 mio.kr. ultimo 2014.  

 

45.               Forudsættes der samme stigningstakt i indtægterne fra år 2015, vil den 

akkumulerede underdækning ekskl. den historiske tjenestemandspensionsforplig-

telse være afviklet hen mod år 2019 under forudsætning af, at samtlige omkost-

ninger fastfryses på år 2014 niveau.  
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46.               Inkl. beløb til afvikling af den historiske tjenestemandspensionsfor-

pligtelse kan der på baggrund af Københavns Energis oplysninger opstilles føl-

gende sammendrag af scenarier afhængig af afviklingsperiodens længde: 

 
Gasforsyningens budgetterede udvikling i perioden 2006 ? 2010 inkl. afvikling af 

pensionsforpligtelser 

Hele mio.kr. 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

Over- (+) eller under-

dækning (-) før afvikling 

af pensionsforpligtelse 

-73 -80 -86 -77 65 16 32 

Akkumuleret -73 -217 -303 -380 -315 -299 -198 

Akkumuleret underdækning ved afvikling af pensionsforpligtelsen over 

5 år -73 -313 -447 -572 -555 -540 -437 

10 år -73 -265 -376 -477 -436 -444 -437 

15 år -73 -249 -352 -445 -396 -396 -357 

20 år -73 -241 -340 -429 -376 -372 -318 

 

47.               I år 2014 er hele afviklingen af tjenestemandspensionsforpligtelsen 

indregnet i underdækningen for så vidt angår 5 års og 10 års scenarierne. 15 års 

scenariet illustrerer beløbsmæssigt, at der i underdækningen ultimo år 2014 er 

indregnet i alt 159 mio.kr. (357 mio.kr. - 198 mio.kr.) i afvikling af pensionsfor-

pligtelsen. 20 års scenariet illustrerer tilsvarende, at der i underdækningen ultimo 

år 2014 er indregnet 120 mio.kr. (318 mio.kr. - 198 mio.kr.) i afvikling af pensi-

onsforpligtelsen.  

 

48.               I alle scenarierne vil hele underdækningen være afviklet i gaspriserne 

hen mod år 2022 under forudsætning af, at indtægterne stiger med 3,3 pct. årligt, 

og samtlige omkostninger fastfryses på år 2014 niveau.  

 

49.               Det kan derfor konkluderes, at afviklingen af den historiske tjeneste-

mandspensionsforpligtelse under de givne forudsætninger kun udskyder afviklin-

gen af hele underdækningen med 3 år, fra primo år 2019 til ultimo år 2021.  

 

50.               Af den grund giver det ingen mening at drøfte de forskellige scenarier 

for afviklingen af den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse i form af en 

underdækningsfremførsel, allerede fordi gaspriserne i dag og i årene fremover er 

ikke afspejler omkostningsniveauet.  

 

51.               Forudsættes der alt andet lige en prisstigning på 11 pct. pr. år fra og 

med år 2006, vil den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse være afviklet i 

priserne ved udgangen af år 2010. Prisstigningen på 11 pct. årligt skal ses i sam-

menhæng med det beløb i kr., som den enkelte gaskunde faktisk vil komme til at 

betale, dersom beløbet bliver opkrævet over det faste bidrag. Københavns Energi 

har tidligere oplyst, at selskabet har 180.000 gaskunder. Tjenestemandspensions-

forpligtelsen på i alt 239 mio.kr. svarer til 1.327 kr. pr. kunde, eller 265 kr. pr. år 

pr. kunde i 5 år.  
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52.               Den driftsmæssige underdækning er i forhold til gasforsyningens 

virksomhed, herunder antallet af gaskunder, heller ikke stor. Hertil kommer, at 

Bygas2 projektet forudsætningsvist indebærer så væsentlige besparelser på driften 

efter år 2008, at besparelserne under de givne forudsætninger afvikler underdæk-

ningen ultimo år 2008 på budgetteret 380 mio.kr. ekskl. pensionsforpligtelsen over 

en periode på 11 år, fra primo år 2009 til ultimo år 2019.  

 

53.               Det ovenfor anførte peger på, at der ud fra gasforsyningens langtids-

budget, og de forventede besparelser fra Bygas2 projektet, næppe på det forelig-

gende grundlag kan være indvendinger imod den nuværende og planlagte prispoli-

tik i gasforsyningen.    

 

54.               Givet indtægterne er hovedforudsætningen for langtidsbudgettets 

resultat imidlertid, at investeringen i Bygas2 projektet faktisk medfører de forud-

satte besparelser på driften.   

 

55.               Da den opgjorte historiske tjenestemandspensionsforpligtelse kun 

udgør en del af den samlede underdækning i gasforsyningen, vil en kort afvik-

lingsperiode af forpligtelsen i gaspriserne derfor øge sandsynligheden for, at de 

fremtidige forventede resultater i langtidsbudgettet bliver opnået.  

 

56.               Men det nuværende niveau for gasprisen frem til år 2009 dækker kun 

de omkostninger, der er direkte forbundet med leverancerne af bygassen. I for-

ventning om besparelser fra Bygas2 projektet finansierer gasforsyningen indtil 

videre ved banklån projektets indledende faser og gasforsyningens øvrige investe-

ringer og øvrige udgifter, da forsyningen ikke længere har en mellemregningskon-

to med Københavns Kommune.  

 

57.               Gasforsyningen betaler finansieringen med en renteudgift, der ifølge 

langtidsbudgettet ligeledes bliver finansieret ved banklån indtil videre. Men efter-

hånden som Bygas2 projektets forventede besparelser bliver realiseret, fremkom-

mer der driftsmæssigt overdækning år for år til tilbagebetaling af banklånene.  

 

58.               Sandsynligheden for Bygas2 projektets økonomiske succes stiger jo 

færre omkostninger gasforsyningen har på sigt, fordi den økonomiske succes er 

betinget af Bygas2 projektets faktiske driftsbesparelser i forhold til det nuværende 

omkostningsniveau. Afviklingen af den historiske tjenestemandspensionsforplig-

telse må derfor anses for at være et forstyrrende element i det samlede fremtidige 

omkostningsbillede i gasforsyningen, ligesom en kort afviklingsperiode for pensi-

onsforpligtelsen og underdækningen bidrager til at minimere forsyningens rente-

betalinger.    

59.               Af de anførte grunde bør den historiske tjenestemandspensionsfor-

pligtelse i gasforsyningen afvikles over den korteste af de præsenterede afvik-

lingsperioder, det vil sige en periode på 5 år, fra primo år 2006 til ultimo år 2010.  

 

60.               Energitilsynets sekretariats forslag indebærer ikke et pålæg til Køben-

havns Energis gasforsyning om i 5 års perioden at foretage de nødvendige ændrin-

ger i gaspriserne.  
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61.               Eventuelt kan afviklingen af den historiske tjenestemandspensions-

forpligtelse i gaspriserne ske ved, at gasforsyningen i 5 års perioden akkumulerer 

en midlertidig driftsmæssig underdækning for at frigøre plads under indtægterne 

til afviklingen.  

 

62.               Vælger gasforsyningen den fremgangsmåde, vil gælden til Køben-

havns Kommune vedrørende den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse 

være afviklet i gaspriserne ultimo år 2010, hvormed gasforsyningen efter år 2010 

udelukkende har en egentlig driftsmæssig underdækning til afvikling i de forudsat-

te besparelser fra Bygas2 projektet og ved egentlige prisstigninger.  

 

 


