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RESUMÉ 
1.       Sagen drejer sig om en tvist mellem Hanstholm Kraftvarmeværk og Hanst-

holm Varmeværk Amba, om prisberegningen for leverancerne af varme fra kraft-

varmeværket skal foregå til den omkostningsbestemte pris eller på grundlag af en 

beregning af substitutionsprisen.  

 

2.       Hanstholm Varmeværk Amba er et privat andelsselskab, der er etableret i 

1965, og som forsyner ca. 930 forbrugere i Hanstholm og Ræhr-området. Hanst-

holm Kraftvarmeværk er en filial i Elsam Kraft A/S. Elsam Kraft A/S er et 100 

pct. ejet datterselskab i Elsam-koncernen.  

 

3.       Efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven kan en varmekøber ? i det 

konkrete tilfælde Hanstholm Varmeværk Amba ? ikke betale en pris for varme-

produktionen hos andre producenter, der overstiger, hvad varmekøber selv kunne 

have produceret varmemængden til eller købt denne varmemængde for fra anden 

side. Det såkaldte substitutionsprisprincip.  

 

4.       Det er en forudsætning for, at substitutionsprisprincippet kan bruges, at det 

alternative anlæg eksisterer og kan bruges lovligt, at det har tilstrækkelig kapacitet. 

Efter det oplyste er disse betingelser til stede. Hvis dette er tilfældet skal afregning 

for varmeleverancerne ske til den laveste pris af enten den omkostningsbestemte 

varmepris eller substitutionsprisen. Parterne skal ved årlige beregninger dokumen-

tere, at afregningsprisen er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Af-

regnes der til en pris, der overstiger dette loft overtrædes varmeforsyningslovens 

omkostningsminimeringsformål.  

 

5.       Det fremgår af sagen, at den omkostningsbestemte varmepris kan opgøres til 

411 kr. per MWh, mens Hanstholm Varmeværk Ambas egenproduktionspris ud-

gør 341 kr. per MWh.  
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6.       Elsam A/S har anført en række korrektioner, som selskabet finder, skal ind-

regnes i substitutionsprisen for at give et realistisk billede af omkostningsforhol-

dene. Sekretariatet finder, at Energitilsynet skal afvise korrektionerne. Den substi-

tutionspris, som skal bruges kan ikke baseres på fiktive omkostningsforhold, men 

på varmekøbers - Hanstholm Varmeværk Ambas' egne priser ved egenproduktion 

af den omhandlede varmemængde baseret på realistiske forudsætninger.  

 

7.        Sekretariatet finder derfor, at Energitilsynet også skal afvise Hanstholm 

Varmeværk Ambas beregning, der er en marginalberegning, som alene er baseret 

på merudgifter til naturgas. Det er næppe realistisk, at fx udgifterne til vedligehol-

delse vil være upåvirket af en øget produktion.  

 

8.       Beregningen af substitutionsprisen må derfor som udgangspunkt baseres på 

Hanstholm Varmeværk Ambas gennemsnitlige omkostninger ved den nuværende 

varmeproduktion.  

 

 AFGØRELSE 
Det meddeles Elsam A/S og Hanstholm Varmeværk Amba, at det vil være 

i strid med bestemmelserne i varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1, og 21, 

stk. 4, hvis afregningsprisen for varme leveret fra Hanstholm Kraftvarme-

værk til Hanstholm Varmeværk Amba er højere end den laveste pris af 

henholdsvis den omkostningsbestemte varmepris og substitutionsprisen.  

 Det meddeles videre Elsam A/S og Hanstholm Varmeværk Amba, at sub-

stitutionsprisen skal beregnes på grundlag af Hanstholm Varmeværk Am-

bas gennemsnitlige omkostninger ved den nuværende produktion.  

 
SAGSFREMSTILLING  
9.       Ved brev af 21. juni 2004 har Hanstholm Varmeværk Amba klaget til Ener-

gitilsynet over, at varmeværket afregnes til en pris, som overstiger værkets egen-

produktionspris (substitutionsprisen), for leverancer af varme fra Hanstholm 

Kraftvarmeværk for perioden 2000-2004.  

 

10.   Hanstholm Varmeværk Amba er et privat andelsselskab, der er etableret i 

1965, og som forsyner ca. 930 forbrugere i Hanstholm og Ræhr-området. Hanst-

holm Kraftvarmeværk er en filial i Elsam Kraft A/S. Elsam Kraft A/S er et 100 

pct. ejet datterselskab i Elsam-koncernen. Værket blev som led i udbygningen af 

naturgasnettet etableret i 1993, som et decentralt naturgasfyret kraftvarmeværk. 

Værkets eneste aftager er Hanstholm Varmeværk Amba.  

 

11.   Hanstholm Varmeværk Amba modtager desuden procesrestvarme fra Hanst-

holm Fiskemelsfabrik A/S, som har leveret restvarme til varmeværket siden 1981.  

 

12.   Hanstholm Kraftvarmeværk, der ved brev af 29. juli 2004 har sendt selska-

bets bemærkninger til klagen. Sammenfattende anfører Elsam A/S, at Hanstholm 

Varmeværk Ambas forespørgsel om anvendelse af en substitutionspris i varmeaf-

regningen er baseret på forkerte forudsætninger, og at den med baggrund i de gæl-

dende aftaleforhold bør kunne afvises af sekretariatet.  
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13.   For så vidt angår aftalegrundlaget oplyser Elsam A/S, at der ved forhandlin-

gerne om etablering af værket var forskellige afregningsmodeller på bordet. Heri 

indgik en afregningsmodel efter substitutionsprisprincippet eller en ren omkost-

ningsmodel. Hanstholm Varmeværk Amba valgte her at indgå en aftale efter en 

ren omkostningsmodel.  

 

14.   Desuden anfører Elsam A/S, at der ikke foreligger nogen faktisk eller reali-

stisk substitutionsmulighed med levering fra Nibe Fjernvarmeværk. Værket kan 

derfor ikke benyttes i en beregning af substitutionsprisen. Elsam A/S har desuden 

anført, at den rene omkostningsmodel samlet set har medført, at Hanstholm Var-

meværk Amba har haft en fordel af denne afregningsmodel. Elsam A/S har i den 

forbindelse henledt opmærksomheden på, at de økonomiske konsekvenser af, at 

Hanstholm Varmeværk Amba totaløkonomisk er stillet, som om Hanstholm Var-

meværk Amba selv er ejer af Hanstholm Kraftvarmeværk, må ses i et samlet tids-

mæssigt perspektiv over en årrække.  

 

15.   Da sekretariatet ikke på baggrund af de indkomne oplysninger fandt, at sagen 

kunne afvises, er der indhentet oplysninger med henblik på en realitetsbehandling 

af Hanstholm Varmeværk Ambas klage.  

 

16.   Hanstholm Varmeværk Amba har ved brev af 20. august 2004 oplyst, at var-

meværket opfylder tilsynets forudsætninger for brug af substitutionsprisprincippet. 

Varmeværket anfører, at substitutionsprisen bør fastsættes til varmeprisen fra en 

naturgasfyret kedel med røggaskondensering. Dette anlæg opfylder Energitilsynets 

praksis om, at anlægget eksisterer, har tilstrækkelig kapacitet og faktuelt kan dri-

ves. Desuden er anlægget lovligt etableret og har de nødvendige driftstilladelser. 

Endelig har ledningsnettet for levering af naturgas tilstrækkelig kapacitet.  

 

17.   Desuden peger Hanstholm Varmeværk Amba på, at varmeprisen bør nedsæt-

tes til substitutionsprisen, da afregningspriser over dette niveau - uanset omkost-

ningsberegninger og kontraktsforhold - er urimelige efter varmeforsyningsloven.  

 

18.   Hertil anfører Elsam A/S i indlæg af 14. september 2004, at Hanstholm Var-

meværk Ambas påstande ikke er dokumenteret og opfordrer Energitilsynet til at 

afvise sagen, da der ikke er grundlag for en realitetsbehandling af sagen.  

 

19.   Herefter har Hanstholm Varmeværk Amba i brev af 8. oktober 2004 redegjort 

nærmere for varmeværkets forsyningsstruktur, kapaciteten for værkets egenpro-

duktion og beregnet værkets varmepris ved egenproduktion.  

 

20.   Det fremgår heraf, at Hanstholm Varmeværk Amba i regnskabsåret 

2003/2004 har følgende forsyningsstruktur. Procesrestvarmen er leverancer af 

overskudsfjernvarme fra Fiskemelsfabrikken i Hanstholm: 

 

  MWh Kr. ekskl. moms Kr. per MWh 

Kraftvarme 16.481 6.776.684 411 

Procesrestvarme 10.307 1.545.987 150 

Egenproduktion 3.041 1.037.380 341 

I alt/gennemsnit 29.829 9.360.051 314 
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21.   Varmeværket har en produktionskapacitet på gaskedler på 9 MW og på olie-

kedler yderligere 5 MW. Værket oplyser, at det maksimale varmeforbrug udgør 7 

MW.  

 

22.   Varmeværket er fuldt afskrevet, der indgår derfor ikke renter og afskrivninger 

i prisberegningen. Ved en produktion på 19.522 MWh (egenproduktion + kraft-

varme) vil produktionsprisen blive 332 kr. per MWh. Dvs. i alt 8.025.620 kr. i 

stedet for 9.360.051 eller en merpris i 2003/2004 på 1.306.403 kr.  

 

23.   I brev af 22. november 2004 har Elsam A/S kommenteret Hanstholm Varme-

værk Ambas beregninger af substitutionsprisen. Selskabet peger på, at der skal 

være tale om, at substitutionsmuligheden er realistisk, og at den skal have tilstræk-

kelig kapacitet. Det, finder Elsam A/S ikke, er tilfældet. Det påberåbte substituti-

onsprincip kan derfor ikke anvendes i nærværende sag.  

 

24.   Elsam Kraft A/S peger på, at Hanstholm Varmeværk Ambas sammenligning 

af Hanstholm Kraftvarmeværks omkostningsbestemte varmepris med samtlige 

omkostninger til bemanding, drift osv. samt forrentning og afskrivning af investe-

ringen sker i forhold til omkostningerne ved et anlæg, som dels har marginal pro-

duktion, dels ikke belastes med andet end ret marginale omkostninger. Det reelle 

sammenligningsgrundlag ifølge Elsam Kraft A/S' beregninger, hvor der tages høj-

de for forrentning og afskrivning, samt sædvanlige omkostninger til drift, vedlige-

holdelse mv. ser ud som følger: 

 

Sæson Korr. varmepris fra 

gaskedelanlæg kr. 

per MWh 

Korr. varmepris fra 

kraftvarmeværk kr. 

per MWh 
2000/2001 384 367 

2001/2002 368 319 

2002/2003 393 372 

2003/2004 376 320 

Gennemsnit 381 343 

 

25.   Elsam Kraft A/S har endvidere henledt opmærksomheden på, at Hanstholm 

Varmeværk Amba tilsyneladende har varmeregnskab juni/juni, hvor Hanstholm 

Kraftvarmeværks følger kalenderåret. Elsam Kraft A/S har i den forbindelse påpe-

get, at sammenligning af Hanstholm Varmeværk Ambas gennemsnitlige købspri-

ser og Hanstholm Kraftvarmeværks gaskøbspriser, derfor ikke er mulig.  

 

26.   På baggrund af disse beregninger finder Elsam A/S ikke, at der er grundlag 

for en påstand om, at varmeprisen fra Hanstholm Kraftvarmeværk er højere end en 

eventuel substitutionspris.  

 

27.   I indlæg af 3. januar 2005 har Hanstholm Varmeværk Amba afvist, at Elsam 

A/S' beregninger. Varmeværket peger på, at beregningerne er baseret på fiktive 

forhold. Værket understreger, beregningerne i værkets indlæg af 8. oktober 2003 

tager udgangspunkt i de omkostninger, som er konstateret i den faktiske produkti-

on i 2003/2004.  

 

28.   Sagsfremstillingen i nærværende notat er den 17. januar 2005 sendt til parter-

ne. Høringssvar fra Elsam A/S af 26. januar 2005 er indarbejdet i notatet.  
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BEGRUNDELSE 
29.   Indledningsvis skal det fastslås, at Energitilsynet ikke kan vurdere de aftaler 

og forudsætninger, som der er/har været mellem parterne. Afklaring af disse for-

hold må finde sted ved domstolene, som kan foretage den fornødne vurdering af 

bevisligheder. Tilsynet skal derfor ikke vurdere konsekvensen af, at Hanstholm 

Varmeværk amba ved kraftvarmeværket etablering har valgt at afregne efter en 

omkostningsmodel. Energitilsynet skal alene tage stilling til, om prisfastsættelsen 

af varmen er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.  

 

30.   Desuden skal det nævnes, at Energitilsynets afgørelser er fremadrettede. Det 

vil sige, at afgørelsen alene har virkning for fremtiden. Det er derfor ikke muligt 

for Energitilsynet at vurdere forholdene for hele perioden 2000-2004, men alene 

afgøre prisberegningen fra klagetidspunktet.  

 
LOVGRUNDLAGET 
31.   I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW 

samt geotermiske anlæg m.v. inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer indreg-

ne nødvendige udgifter i varmeprisen til energi, lønninger og andre driftsomkost-

ninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte 

offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og under-

skud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig ud-

bygning af forsyningssystemerne.  

 

32.   Endvidere kan de nævnte virksomheder i henhold til § 20, stk. 2, indregne 

driftsmæssige afskrivninger og med Energitilsynets tiltræden henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. De nærmere regler for indreg-

ning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrent-

ning af indskudskapital i varmeprisen fremgår af bekendtgørelse nr. 175 af 18. 

marts 1991.  

 

33.   Hanstholm Kraftvarmeværk er som decentralt kraftvarmeværk omfattet af 

disse bestemmelser.  

 

34.   Energitilsynet har beføjelse til at bedømme varmeprisen i henhold til varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4. Det er bestemt i § 21, stk. 4, at finder Energitilsynet, 

at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid 

med bestemmelserne 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.  

 

35.   I elforsyningslovens § 75, stk. 2, er bestemt, at kraftvarmeproduktionsanlæg 

ved fastsættelsen af priser og leveringsbetingelser for fjernvarme ikke må udnytte 

deres stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der må anses for urime-

lig for fjernvarmeforbrugerne.  
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SUBSTITUTIONSPRISPRINCIPPET  

36.   Den varmeforsyningsvirksomhed, der skal aftage - købe - varmen er omfattet 

af varmeforsyningslovens bestemmelser. Varmeforsyningsvirksomheden skal som 

kollektivt varmeforsyningsanlæg optræde økonomisk ansvarligt. I sammenhæng 

med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, skal forsyningsvirksomheden blandt an-

det sørge for, at omkostningerne ved købet af varmen er mindst mulige.  

 

37.   Der kan derfor ikke betales en pris for varmeproduktionen hos andre produ-

center, der overstiger, hvad varmeforsyningsvirksomheden selv kunne have pro-

duceret varmemængden til eller købt denne varmemængde for fra anden side. Af-

regnes der til en pris, der overstiger dette loft overtrædes varmeforsyningslovens 

omkostningsminimeringsformål.  

 

38.   Varmeforsyningsvirksomheden skal efter princippet betale den laveste af 

enten den omkostningsbestemte pris eller den alternative pris, som virksomheden 

enten selv kunne have produceret varmen til eller købt for hos tredjemand. Der er 

derfor ikke tale om, at varmekøberen kan vælge mellem enten at blive afregnet til 

den omkostningsbestemte varmepris eller til substitutionsprisen.  

 

39.   For at varmeforsyningsvirksomheden kan kræve afregning efter et substituti-

onsprisprincip er kravene, at virksomheden har en eksisterende adgang til alterna-

tiv levering. Der skal være tale om et produktionsalternativ, anlægget skal være 

faktisk tilstedeværende, det skal være lovligt, have tilstrækkelig kapacitet og ad-

gang til brændsel.  

HANSTHOLM VARMEVÆRK AMBAS KØBSPRISER FRA KRAFTVARMEVÆRKET 

40.   Den aftale om prisberegningen, som er indgået mellem parterne, bestemmer 

at prisafregningen skal ske til Hanstholm Kraftvarmeværks omkostningsbaserede 

varmepris. Det fremgår af sagen, at denne pris er højere end den pris, som værket 

selv kan producere varmen til. Prisberegningen er derfor i strid med varmeforsy-

ningslovens regler og tilsynets praksis, hvis de forudsætninger, som er grundlaget 

for brug af substitutionsprisprincippet, er opfyldt.  

 

41.   Som sagen er oplyst, er dette tilfældet. Anlægget eksisterer og kan bruges. 

Anlægget har tilstrækkelig kapacitet. Desuden er anlægget lovligt etableret og har 

de nødvendige driftstilladelser. Endelig har ledningsnettet for levering af naturgas 

tilstrækkelig kapacitet.  

 

42.   Kraftvarmeværkets pris til Hanstholm Varmeværk Amba er af varmeværket 

opgjort til 411 kr. per MWh i regnskabsåret 2003/2004.  I prisen har varmeværket 

indregnet en række omkostninger, som ligger efter måleren, som er placeret på 

kraftvarmeværket. Det drejer sig om udgifter til en elopvarmet damppude i akku-

muleringstanken, forskellige pumpeomkostninger og til varmetab. Heroverfor står 

varmeværkets egenproduktionspris på 341 kr. per MWh ved den nuværende pro-

duktion på 3.041 MWh.  

 

  



ENERGITILSYNET  Side 7/7 

43.   Energitilsynet skal ikke tage konkret stilling til prisen for indeværende regn-

skabsår 2004/2005. Disse priser kan først beregnes efter udløbet af regnskabsåret. 

Tilsynet skal derimod tage stilling til de principper, som beregningen af substituti-

onsprisen skal baseres på. Herefter skal parterne ved årlige beregninger dokumen-

tere at priserne er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, dvs. at der efter 

udløbet af året skal opstilles en kalkule, der viser, hvilken af den omkostningsbe-

stemte pris og substitutionsprisen, som har været lavest. Viser en sådan beregning, 

at substitutionsprisen er lavere end den omkostningsbestemte varmepris, vil afreg-

ningen skulle ske til substitutionsprisen.  

 

44.   Det fremgår, at Elsam A/S finder, at der skal foretages en række korrektioner 

i Hanstholm Varmeværk Ambas beregning af substitutionsprisen for at den skulle 

kunne lægges til grund for prisberegningen. På denne baggrund opstiller Elsam 

A/S en kalkule for beregning af substitutionsprisen, som indebærer forrentning og 

afskrivning, etablering af en reservelastkedel, samt en række skønsmæssige om-

kostninger til drift, vedligehold mv.  

 

45.   Sekretariatet finder, at Energitilsynet skal afvise disse korrektioner. Den sub-

stitutionspris, som skal bruges kan ikke baseres på fiktive omkostningsforhold, 

men på varmekøbers Hanstholm Varmeværk Ambas' egne priser ved egenproduk-

tion af den omhandlede varmemængde baseret på realistiske forudsætninger.  

 

46.   Sekretariatet finder derfor, at Energitilsynet også skal afvise Hanstholm Var-

meværk Ambas beregning, der er en marginalberegning, som alene er baseret på 

merudgifter til naturgas. Det er næppe realistisk, at fx udgifterne til vedligeholdel-

se vil være upåvirket af en øget produktion.  

 

47.   Beregningen af substitutionsprisen må derfor som udgangspunkt baseres på 

Hanstholm Varmeværk Ambas gennemsnitlige omkostninger ved den nuværende 

varmeproduktion. Det er i første omgang op til parterne i mindelighed at forhandle 

sig frem til grundlaget for beregningen af substitutionsprisen på baggrund af tilsy-

nets tilkendegivelse. Hvis det ikke lykkes, vil uenigheder kunne forelægges for 

tilsynet. 


