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INDLEDNING 
1.                   Ved brev af 23. juni 2004 til Energitilsynet oplyste Københavns 

Energi, at Københavns Kommune og Københavns Energi undersøger forskellige 

organisationsformer for de kommunale gas- og fjernvarmeforsyninger.  

 

2.                   En af de organisationsformer, der er relevante, er en udskillelse af 

gas- og eller fjernvarmeforsyningen i selskabsform og hermed regnskabsaflæggel-

se efter årsregnskabslovens principper.  

 

3.                   Konkret ønsker Københavns Energi Energitilsynets stillingtagen til 

det forslag til håndteringen af tjenestemandspensionsforpligtelserne på gas- og 

fjernvarmeområdet, som Københavns Energi og Københavns Kommune på nuvæ-

rende tidspunkt overvejer.  

 

4.                   Forslaget indebærer, at de historiske tjenestemandspensionsforplig-

telser overdrages på én gang til Københavns Kommune, som dermed overtager 

forpligtelserne. Gasselskabet og fjernvarmeselskabet finansierer overdragelsen 

inden for deres egne områder ved at optage almindelige banklån. Gasselskabet og 

fjernvarmeselskabet fremskaffer likviditet til betaling af ydelserne på lånene ved at 

foretage afskrivninger på gælden over priserne for gas- og fjernvarme.  

 

5.                   Udgifter til dækning af de fremadrettede tjenestemandspensionsfor-

pligtelser indregnes løbende i priserne for gas og fjernvarme og betales løbende til 

Københavns Kommune, der herefter også overtager denne tjenestemandspensions-

forpligtelse.  

 

6.                   Både de historiske og de fremadrettede tjenestemandspensionsfor-

pligtelser må ud fra en konkret fortolkning af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

anses for at være indregningsberettigede udgifter i priserne for gas og fjernvarme. 

Bestemmelsen giver imidlertid ikke mulighed for at indregne afdrag på gæld i 

priserne på gas og fjernvarme, sådan som foreslået af Københavns Energi.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles Københavns Energi,  

 at de aktuarberegnede historiske og de aktuarberegnede fremadrettede tje-

nestemandspensionsforpligtelser i den kommunale gas- og fjernvarmefor-

syningsvirksomhed vil være indregningsberettigede udgifter i priserne for 

gas og fjernvarme, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Energitilsynet 

vil ikke senere være afskåret fra at foretage en bedømmelse af grundlaget 

for de aktuarberegnede tjenestemandspensionsforpligtelser m.m.,  

 at de aktuarberegnede historiske tjenestemandspensionsforpligtelser i 

fjernvarmeforsyningen vil kunne indregnes i priserne for fjernvarme som 

en underdækning over en periode på maksimalt 5 år, jf. varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 1. Energitilsynet tilkendegiver dermed, at det ikke er for-

eneligt med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at udgiftsføre afdrag på 

gæld sådan som foreslået af Københavns Energi,  

 at Energitilsynet for så vidt angår gasforsyningen ikke på det foreliggende 

grundlag kan bedømme virkningerne af at indregne de historiske tjeneste-

mandspensionsforpligtelser i gaspriserne. Energitilsynet vil tage denne del 

af sagen op til fornyet behandling, når der fra Københavns Energi forelig-

ger flere oplysninger.       

 Energitilsynet bemærker, at gasselskabets og fjernvarmeselskabets aflæg-

gelse af regnskaber officielt efter årsregnskabsloven ikke indebærer, at 

selskaberne kan fravige varmeforsyningslovens prisbestemmelser.  

 
SAGSFREMSTILLING 
7.                   Københavns Energi og Københavns Kommune undersøger forskelli-

ge organisationsformer for de kommunale gas- og fjernvarmeforsyninger. Køben-

havns Energi oplyser, at en af de organisationsformer, der er relevante, er en ud-

skillelse af gas- og eller fjernvarmeforsyningen i selskabsform og hermed regn-

skabsaflæggelse efter årsregnskabslovens principper.  

 

8.                   Konkret ønsker Københavns Energi Energitilsynets stillingtagen til 

det forslag til håndteringen af tjenestemandspensionsforpligtelserne på gas- og 

fjernvarmeområdet, som Københavns Energi og Københavns Kommune på nuvæ-

rende tidspunkt overvejer.  

 

9.                   Københavns Energi mener, at den bagvedliggende problemstilling 

med hensyn til tjenestemandspensionsforpligtelserne er identisk med den problem-

stilling, der viste sig med elreformen. Københavns Energi forklarer, at der som 

gældende for den kommunale elforsyning har været tradition for at ansætte tjene-

stemænd i den kommunale gas- og fjernvarmeforsyning. Det er ifølge Københavns 

Energi almindelig praksis ikke at hensætte løbende til fremtidige pensionsudbeta-

linger. I stedet for afholdes omkostningerne til pensionsudbetalingen for disse 

medarbejdere løbende efter de er blevet pensioneret.  

 

10.               Københavns Energi oplyser i forbindelse med tabellen nedenfor, at 

der pr. 31. december 2003 er blevet foretaget aktuarmæssige beregninger af den 

historiske pensionsforpligtelse i henholdsvis gas- og fjernvarmeforsyningen. I 

samme forbindelse er der beregnet en hensættelsesprocent, såfremt der skal foreta-

ges løbende hensættelser i tjenestemandslønningerne til afholdelse af fremadrette-

de pensioner: 
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Udbetalte tjene-

stemandspensioner 

i år 2003 i mio.kr. 

Tjenestemands-

pensionsforpligtel-

sen pr. 31.12.2003 i 

mio.kr. 

Hensættelses-

procent 

Varmeforsyningen 24 391 22 

Gasforsyningen 20 244 22 

 

11.               Den fremtidige virksomhedsstruktur kan ifølge Københavns Energi 

være udskillelse af henholdsvis gas- og fjernvarmeforsyningen i aktieselskaber. 

For så vidt angår de historiske tjenestemandspensionsforpligtelser forestiller Kø-

benhavns Energi sig, at der i åbningsbalancerne i de to selskabers aktivsider op-

træder beløb for de historiske tjenestemandspensionsforpligtelser i form af et til-

godehavende hos forbrugerne, og som et passiv i form af en tjenestemandspensi-

onsforpligtelse over for nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd.  

 

12.               Københavns Energi foreslår, at tjenestemandspensionsforpligtelserne 

overdrages til Københavns Kommune, hvor tjenestemændene udlånes fra, og som 

herefter bærer alle forpligtelser, det vil sige de løbende pensionsudbetalinger. Iføl-

ge det oplyste vil de løbende udbetalinger til pensionerede tjenestemænd således 

ikke længere påhvile gasselskabet og fjernvarmeselskabet og dermed heller ikke 

forbrugerne.  

 

13.               Fra gasselskabet og fjernvarmeselskabet modtager Københavns 

Kommune til dækning af forpligtelserne et beløb svarende til den opgjorte kapital-

værdi af den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse.  

 

14.               Gasselskabet og fjernvarmeselskabet vil ifølge Københavns Energi 

være nødt til at optage almindelige banklån til finansiering af overdragelsen af 

tjenestemandspensionsforpligtelserne. Lånene erstatter tjenestemandspensionsfor-

pligtelserne i selskabernes balancer. Modposten vil fortsat være tilgodehavendet 

hos forbrugerne.  

 

15.               For så vidt angår den fremadrettede tjenestemandspensionsforpligtelse 

forestiller Københavns Energi sig, at der vil ske en løbende hensættelse over drif-

ten i gasselskabet og fjernvarmeselskabet. Hensættelsen vil ifølge det oplyste blive 

betalt videre fra selskaberne til kommunen, som herefter også vil bære de fremad-

rettede tjenestemandspensionsforpligtelser.  

 

16.               Københavns Energi ønsker Energitilsynets tilkendegivelse om:  

 Hvorvidt Energitilsynet kan acceptere den skitserede model.  

 Hvis ja, over hvilken tidshorisont afskrivningerne på de historiske tjene-

stemandspensionsforpligtelser kan/bør indregnes.  
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17.               Til brug for Energitilsynets besvarelse af de stillede spørgsmål har 

Københavns Energi supplerende beregnet følgende meromkostninger i gas- og 

fjernvarmepriserne til historiske tjenestemandspensionsforpligtelser under hensyn-

tagen til tidshorisonten for afviklingen af gældsforpligtelsen:  

 

 

Værdi 

31.12. 2003 

mio.kr 

Afvikling 

over 5 år 

mio.kr. 

Afvikling 

over 10 år 

mio.kr. 

Afvikling 

over 15 år 

mio.kr. 

Afvikling 

over 20 år 

mio.kr. 

Varme 388 88 49 36 30 

Gas 240 55 30 22 18 

 

18.               Københavns Energi oplyser i tilknytning til tabellen, at fjernvarmefor-

syningens og gasforsyningens samlede årlige omkostninger ligger på henholdsvis 

ca. 2,5 mia.kr. og ca. 0,2 mia.kr. Yderligere har Københavns Energi oplyst følgen-

de om antallet af gas- og fjernvarmeforbrugere i Københavns Kommune: 

 

 

Forbrugere 

1000 stk. 

Borgere i forsyningsområdet 

1000 stk. 

Varme * 27 502 

Gas 180 502 

*) Boligforeninger typisk. 

HØRINGSSVAR FRA KØBENHAVNS ENERGI  

19.               Københavns Energi bemærker, at samtlige medarbejdere i de nuvæ-

rende forsyningsgrene samles i et bemandingsselskab, som skal servicere alle etab-

lerede forsyningsselskaber. Forsyningsselskaberne vil ifølge Københavns Energi 

således ikke have personale ansat.  

 

20.               Endvidere bemærker Københavns Energi, at hensættelser til fremtidi-

ge tjenestemandspensioner ikke vil blive foretaget af gasselskabet og fjernvarme-

selskabet. Hensættelserne vil blive foretaget af bemandingsselskabet, der har an-

sættelsesforholdet for samtlige medarbejdere.  

 

21.               Københavns Energi præciserer, at afviklingen af de opgjorte værdier 

af de historiske tjenestemandspensionsforpligtelser i priserne for gas og fjernvar-

me erstatter de løbende udbetalinger af tjenestemandspensionerne, fordi disse ud-

betalinger fremover alene vil være et anliggende for Københavns Kommune. Det 

oplyses i den forbindelse, at der p.t. ikke er foretaget endelige aktuarmæssige be-

regninger af tjenestemandspensionsforpligtelserne pr. 31. december 2004 til brug 

for åbningsbalancerne.  

 

22.               Den ændring i omkostningerne, som gasselskabet og fjernvarmesel-

skabet vil opleve ved en afvikling af de historiske tjenestemandsforpligtelser, kan 

ifølge Københavns Energi derfor ses som forskellen mellem afviklingen af den 

aktuaropgjorte værdi af de historiske forpligtelser på et givet tidspunkt og de pen-

sionsudbetalinger, der bortfalder.  
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23.               Afslutningsvis oplyser Københavns Energi, at den opgjorte værdi af 

tjenestemandspensionsforpligtelserne og den kapitaliserede værdi af de løbende 

pensionsudbetalinger er den samme. Der er ifølge Københavns Energi således ikke 

tale om, at forbrugernes situation påvirkes over tid.  

 
BEGRUNDELSE 
24.               Energitilsynet skal tage stilling til princippet i Københavns Energis 

forslag til håndteringen af de historiske og de fremadrettede tjenestemandspensi-

onsforpligtelser i gasselskabet og fjernvarmeselskabet.  

 

25.               Princippet vil i det følgende blive behandlet under ét for gasselskabet 

og fjernvarmeselskabet, fordi begge selskaber vil være omfattet af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser.  

 

26.               Det valgte princip for håndteringen af tjenestemandspensionsforplig-

telserne følger i udgangspunktet de regler, som efter elforsyningsloven senest var 

fastsat i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åb-

ningsbalancer for netvirksomheder m.v.  

 

27.               Efter bekendtgørelsen kunne faktiske omkostninger til ydelser til af-

vikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser optjent inden den 

31. december 1999 med visse begrænsninger indregnes i indtægtsrammerne. Reg-

len vedrørte virksomheder med forpligtelser over for en kommune som følge af 

kommunens betaling af tjenestemandspension, hvortil der ikke var hensat midler.  

 

28.               En tilsvarende regel findes ikke i varmeforsyningsloven eller i regler 

udstedt i henhold til varmeforsyningsloven, hvorfor lovens prisbestemmelser i § 

20 er grundlaget for tilsynets bedømmelse af det foreslåede princip.  

 

29.               § 20, stk. 1, har følgende ordlyd: Inden for de i § 20 a nævnte ind-

tægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-

varmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne 

for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset 

fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsom-

kostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af på-

lagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og 

underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig 

udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7, § 20 a stk. 7, og § 20 b.    

 

30.               § 20 stk. 2, bestemmer, at der efter regler fastsat af økonomi- og er-

hvervsministeren endvidere kan indregnes driftsmæssige afskrivninger og med 

Energitilsynets tiltræden henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af ind-

skudskapital, jf. dog stk. 7. De nærmere regler om driftsmæssige afskrivninger 

m.v. findes i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskriv-

ninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. Det 

følger af bekendtgørelsen, at grundlaget for driftsmæssige afskrivninger er anlægs-

summen med fradrag af henlæggelser.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 6/7 

31.               Til henvisningen i § 20, stk. 1, til § 20 a, skal anføres, at bestemmel-

serne om indtægtsrammer ikke er udmøntet. Endvidere, at § 20, stk. 7, bestemmer, 

at det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af 

stk. 1, må hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra anlæg 

omfattet af stk. 1 bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen 

ikke havde fundet sted, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til 

finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af 

indskudskapital.  

 

32.               Lønninger er omfattet af den udtømmende oplistning af udgiftskate-

gorier i § 20, stk. 1. Der kan næppe være tvivl om, at bestemmelsens lønninger 

skal forstås i bredere forstand således, at også den til lønnen i tjenesteforholdet 

knyttede nødvendige pension er løn i varmeforsyningslovens forstand, og derfor 

indregningsberettiget som udgift i priserne for gas og fjernvarme.  

 

33.                 De fremadrettede nødvendige aktuarberegnede udgifter til tjeneste-

mandspensionsforpligtelser i gasselskabet og i fjernvarmeselskabet må derfor 

umiddelbart kunne udgiftsføres løbende som løn i priserne for gas- og fjernvarme.  

 

34.               På den baggrund kan der næppe efter varmeforsyningsloven rejses 

indvendinger imod, at de nødvendige udgiftsførte beløb i priserne for gas og fjern-

varme til disse forpligtelser bliver overført fra gasselskabet og fjernvarmeselskabet 

til Københavns Kommune, der herefter vil bære det økonomiske ansvar for de 

fremtidige udbetalinger af den til beløbene relaterede tjenestemandspension.  

 

35.               Afviklingen af den aktuarberegnede historiske tjenestemandspensi-

onsforpligtelser er en byrde, som ikke er forudset i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1.  

 

36.               Derfor må udgangspunktet for Energitilsynets stillingtagen til prin-

cippet for håndteringen af de historiske tjenestemandspensionsforpligtelser være, 

at dersom forpligtelserne ikke ud fra en konkret fortolkning af varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser kan anses for at være indregningsberettigede udgifter i 

priserne for gas og fjernvarme, vil udgifterne nødvendigvis blive dækket af den 

skattefinansierede del af Københavns Kommune, det vil sige af skatteborgerne.  

 

37.               Der kan være forskel på antallet af skatteborgere og antallet af regi-

strerede gas- og fjernvarmeforbrugere. Er der betydelig forskel på de to grupper vil 

en skattefinansieret løsning formentlig være at sammenligne med en omfordeling 

af den samlede skattebyrde i kommunen.  

 

38.               Af de anførte grunde vil det i udgangspunktet næppe være urimeligt 

efter varmeforsyningsloven, at byrden af de historiske tjenestemandspensionsfor-

pligtelser anses for at være en indregningsberettiget udgift i priserne for gas- og 

fjernvarme efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.    

 

39.               Spørgsmålet er herefter hvorledes udgifterne til afvikling af de histo-

riske tjenestemandspensionsforpligtelser konkret kan indregnes i priserne for gas- 

og fjernvarme.  
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40.                Det foreslåede princip fra Københavns Energi er, at de aktuarbereg-

nede historiske tjenestemandspensionsforpligtelser overdrages til Københavns 

Kommune på én gang. Overdragelsen finansierer gasselskabet og fjernvarmesel-

skabet inden for deres egne områder ved at optage almindelige banklån. Gassel-

skabet og fjernvarmeselskabet fremskaffer likviditet til betaling af ydelserne på 

lånene ved at foretage afskrivninger på gælden i priserne for gas- og fjernvarme.  

 

41.               Energitilsynet kan i henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 175 undtage 

fra bestemmelserne om blandt andet driftsmæssige afskrivninger, der vedrører 

anlæg. Det er imidlertid Energitilsynets sekretariats vurdering, at Energitilsynet 

kun i særlige tilfælde skal anvende bestemmelsen i § 8, og i hvert fald ikke i til-

fælde, hvor der efter varmeforsyningsloven findes andre løsninger.  

 

42.                Efter sekretariatets vurdering er løsningen efter varmeforsyningslo-

ven, at de aktuarberegnede historiske tjenestemandspensionsforpligtelser anses for 

at være driftsmæssige underdækninger, opstået som følge af manglende indreg-

ning af lønninger i tidligere perioder, og derfor indregningsberettigede efter var-

meforsyningslovens § 20, stk. 1, i de fremtidige priser for gas og fjernvarme.  

 

43.               Sekretariatet bemærker, at håndteringen af underdækningen efter års-

regnskabsloven ligger uden for Energitilsynets område. Sekretariatet bemærker 

endvidere, at Københavns Energi måske kan finde en finansiel løsning på spørgs-

målet om overdragelsen af de aktuarberegnede historiske tjenestemandspensions-

forpligtelser til Københavns Kommune på én gang, uden at komme i konflikt med 

anvendelsen af varmeforsyningslovens prisbestemmelser som oven for angivet.  

 

44.               Med hensyn til den tidsmæssige udstrækning er Energitilsynets prak-

sis at tillade en underdækning afviklet i priserne over en periode på maksimalt 5 

år. Med de oplysninger Københavns Energi har forelagt ses den 5 årige afviklings-

periode ikke at give noget prismæssigt problem i fjernvarmeselskabet.  

 

45.               For gasselskabets vedkommende vil afviklingsperioden på 5 år med-

føre en omkostningsbaseret stigning i gasprisen i afviklingsperioden på i størrel-

sesordenen 20 pct. om året. Der er tale om en mærkbar prisstigning, hvis virknin-

ger Energitilsynet ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkeligt grundlag for at 

bedømme. Energitilsynet vil tage dette spørgsmål op til fornyet behandling, når 

der foreligger flere oplysninger fra Københavns Energi. 


