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INDLEDNING 
1. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget truffet afgørelse i en klage fra Helsin-

gør kommune over varmeprisen fra Helsingør Kraftvarmeværk, som ejes af Energi 

E2. Gas- og Varmeprisudvalget meddelte ved afgørelse af 26. januar 1999, at det 

findes urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, nu § 21, stk. 4, såfremt 

udgangspunktet for prisfastsættelsen på den energi Helsingør kommune aftager fra 

SK-Energi, nu Energi E2, overstiger, hvad en tilsvarende varmemængde ville ko-

ste ved egenproduktion på det eksisterende værk.  

 

2. I fortsættelse af Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse indgik Helsingør Kom-

munale Værker og I/S Sjællandske Kraftværker i tillæg til den oprindelige samar-

bejdsaftale fra 1990, aftale om en ny beregning af prisen for den leverede fjern-

varme fra Helsingør Kraftvarmeværk til Helsingør Kommunale Værker. I pris-

formlen indgår et element, der regulerer varmeprisen med prisudviklingen på na-

turgas.  

 

3. Påstanden fra Helsingør kommune er for det første, at priselementet for natur-

gasprisen ikke skal være den aftalte DONGs Storkundetarif, men den naturgaspris, 

som "Energi E2 faktisk har betalt for naturgas til varmeproduktion på Helsingør 

Kraftvarmeværk for det pågældende år, dog sådan at såfremt den samme mængde 

naturgas kunne indkøbes af Helsingør kommune fra anden side til en lavere pris, 

benyttes denne lavere pris i prisformlen".  

 

4. For det andet er Helsingør kommunes påstand, at "varmeprisen nedsættes til den 

omkostningsbestemte pris efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, såfremt 

denne pris for det pågældende år er lavere end prisen efter prisformlen i tillægsaf-

talens § 5,1, idet den omkostningsbestemte pris fastsættes på baggrund af et revi-

deret regnskab for Helsingør Kraftvarmeværk, som udarbejdes og fremsendes af 

Energi E2 efter årets udgang, og som indeholder oplysning og dokumentation for 

alle faktiske omkostninger til varmeproduktionen på Helsingør Kraftvarmeværk, 

herunder fordeling af fællesomkostninger til produktion af varme og el".  
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5. Energi E2 nedlægger følgende påstande: "Over for Helsingør kommunes første 

påstand nedlægges principalt påstand om afvisning, subsidiært påstand om frifin-

delse", og "Over for Helsingør kommunes anden påstand nedlægges påstand om 

frifindelse".  

 

6. Den nedlagte afvisningspåstand begrunder Energi E2 blandt andet med, at 

Energitilsynet ikke har beføjelse til at behandle tvister vedrørende fortolkning af 

individuelle kontrakter om levering af varme.  

 

7. De nedlagte frifindelsespåstande vedrører ifølge Energi E2s anbringender for 

det første naturgasprisen. Energi E2 angiver, at den gældende naturgastarif på 

tidspunktet for tillægsaftalen var den såkaldte Fjernvarmetarif 97. Da denne tarif 

ifølge Energi E2 kunne blive ændret efterfølgende blev definitionen af naturgas-

prisen udformet således, at det var den gældende naturgastarif ifølge prisbladet fra 

DONG Naturgas A/S, som blev anvendt.  

 

8. Ifølge Energi E2 kan der efter tillægsaftalens ordlyd ikke herske tvivl om, at 

DONGs Storkundetarif skal indgå i tillægsaftalens prisformel. Ifølge Energi E2 

skal DONGs Storkundetarif samtidig betragtes som markedsprisen for naturgas i 

Danmark til fjern- og kraftvarme, og er ifølge Energi E2 samtidig også det bedste 

bud på den naturgaspris, som Helsingør kommune selv må betale.  

 

9. De nedlagte frifindelsespåstande vedrører for det andet den omkostningsbestem-

te varmepris. Energi E2 gør blandt andet gældende, at prisen i tillægsaftalen er en 

forhandlet pris (i modsætning til den omkostningsbestemte pris eller substitutions-

prisen). Afregning af varmen fra Helsingør Kraftvarmeværk til den omkostnings-

bestemte pris vil ifølge Energi E2 overstige den aftalte pris i tillægsaftalen, fordi 

der ikke er indregnet kapitalomkostninger og - ifølge Energi E2 - akkumuleret 

underskud i varmeprisen.  

 

10. Energi E2 har gjort gældende, at såfremt selskabet anmelder indkøbsprisen på 

naturgas, skal Energitilsynet behandle denne oplysning fortroligt. Helsingør kom-

mune bestrider dette og mener, at kommunen har ret til at få oplysning om ind-

købsprisen på naturgassen til Helsingør Kraftvarmeværk.  

 

11. Indkøbsprisen på naturgas afspejler ikke nødvendigvis brændselsomkostningen 

i varmeproduktionen. Men Energi E2 har efter eget udsagn ikke beregnet en om-

kostningsbestemt pris, der indeholder alle de efter varmeforsyningsloven indreg-

ningsberettigede omkostninger. Helsingør kommune har derfor ikke haft mulighed 

for at foretage en kontrol af den omkostningsbestemte pris, ligesom det må under-

søges nærmere hvilke omkostninger Energi E2 mener at kunne indregne i prisen.  

 

12. Omvendt mener Helsingør kommune, at den relevante substitutionspris kan 

beregnes efter prisformlen i tillægsaftalen, men tager både generelle og specifikke 

forbehold for substitutionsprisens beregning. På grund af Helsingør kommunes 

forbehold kan Energi E2 ikke kontrollere Helsingør kommunes beregning af sub-

stitutionsprisen.  
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13. Hovedprincippet om substitutionsprisen er, at varmen ikke må afregnes med 

en pris, der overstiger enten den omkostningsbestemte pris efter varmeforsynings-

lovens bestemmelser for varmen, her fra Energi E2, eller den substitutionspris, der 

udgøres af "varmekøberens", her Helsingør Fjernvarmeforsynings egenprodukti-

onspris eller ved køb fra tredjemand.  

 

14. Når Helsingør kommune har anmeldt substitutionsprisen, og Energi E2 har 

anmeldt den omkostningsbestemte pris og prisen efter prisformlen i tillægsaftalen, 

vil Energitilsynet efter varmeforsyningsloven kunne træffe afgørelse om varmepri-

sen fra Helsingør Kraftvarmeværk til Helsingør Fjernvarmeforsyning.  

 

15. Efter varmeforsyningslovens anmeldelsesregler i § 21, stk. 1, skal grundlaget 

for prisen anmeldes. Der er typisk tale om budgetter og regnskaber, i hvilke ek-

sempelvis den samlede brændselsomkostning er oplyst. Varmeforsyningsloven 

stiller ikke krav om, at indkøbspriser for brændsel i produktionen af fjernvarmen 

anmeldes. Men tilsynet kan i medfør af varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 5, ind-

hente oplysninger, som er nødvendige til varetagelse af tilsynets opgaver efter 

varmeforsyningsloven eller regler udstedt i henhold til loven.  

 

16. Tidligere har Elprisudvalget taget stilling til behandlingen af anmeldte kom-

mercielle aftaler. På baggrund af Elprisudvalgets afgørelse bør Energitilsynet ikke 

offentliggøre oplysninger om indkøbspriserne på Energi E2s naturgas, hvis Ener-

gitilsynet efter varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 5, måtte indhente disse oplys-

ninger hos Energi E2, jf. også § 13 i Energitilsynets forretningsorden.  

 

17. Energitilsynet har ikke hjemmel til at afgøre tvistigheder i anledning af for-

tolkningen af individuelle varmeleveringskontrakter. Sådanne spørgsmål må Ener-

gitilsynet henvise til behandling ved voldgift eller ved domstolene.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Helsingør kommune og Energi E2 A/S,  

 at Helsingør kommunes forbehold for substitutionsprisens beregning i til-

lægget til samarbejdsaftalen af 29. oktober 1990 mellem Helsingør Kom-

munale Værker og I/S Sjællandske Kraftværker, nu henholdsvis Helsingør 

Fjernvarmeforsyning og Energi E2, medfører, at Energitilsynet ikke finder 

anledning til at henvise tvisten om fortolkningen af prisformlen i tillægsaf-

talens § 5.1 til behandling ved voldgift eller ved domstolene, men finder at 

have hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, til med det samme at 

bedømme afregningsprisen for varmeleverancerne fra Helsingør Kraft-

varmeværk til Helsingør Fjernvarmeforsyning.  

 Derfor skal Helsingør kommune anmelde den faktiske substitutionspris 

hos Helsingør Fjernvarmeforsyning, og Energi E2 skal anmelde den om-

kostningsbestemte pris for leverancer af varme fra Helsingør Kraftvarme-

værk til Helsingør Fjernvarmeforsyning, samt den varmepris der beregnes 

efter prisformlen i tillægget til samarbejdsaftalen af 29. oktober 1990 mel-

lem Helsingør Kommunale Værker og I/S Sjællandske Kraftværker, jf. 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Anmeldelserne skal opfylde betingel-

serne i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1,  
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 at Energitilsynet vil træffe afgørelse vedrørende afregningsprisen for var-

meleverancerne fra Helsingør Kraftvarmeværk til Helsingør Fjernvarme-

forsyning, når Helsingør kommune og Energi E2 har udtalt sig om det 

anmeldte,  

 at Energitilsynet i bedømmelsen af afregningsprisen for varmeleverancer-

ne fra Helsingør Kraftvarmeværk til Helsingør Fjernvarmeforsyning be-

handler eventuelle oplysninger om Energi E2s indkøbspriser for naturgas 

til Helsingør Kraftvarmeværk fortroligt, jf. varmeforsyningslovens § 23 b, 

stk. 5, og § 13 i Energitilsynets forretningsorden.  

 
SAGSFREMSTILLING 
18. Sagsfremstillingen indeholder indledningsvis en introduktion til sagen. Herud-

over er sagsfremstillingen struktureret i følgende afsnit: Sammenfattende bemærk-

ninger fra Helsingør kommune, sammenfattende bemærkninger fra Energi E2, 

sammenfattende bemærkninger fra parterne om Energitilsynets beføjelse i sagen, 

samt en uddybende sagsfremstilling.  

INTRODUKTION TIL SAGEN  

19. Ifølge Helsingør kommune forestår kommunen gennem Helsingør Fjernvarme-

forsyning fjernvarmeforsyningen i kommunen. Helsingør Fjernvarmeforsyning har 

etableret og forestår driften af fjernvarmeforsyningsnettet i Helsingør. Fjernvarme-

forsyningen råder tillige over et varmeproduktionsanlæg i form af et kedelanlæg, 

som i dag blandt andet benyttes til reserve- og spidsbelastning.  

 

20. Ifølge kommunen leveres størstedelen af varmen til kommunen fra Helsingør 

Kraftvarmeværk, som er et naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk. Kraftvarme-

værket, der er ejet af Energi E2, har en varmeeffekt på 60 MJ/s.  

 

21. Kommunen angiver, at der i forbindelse med Helsingør Kraftvarmeværks etab-

lering i 1990 blev indgået en samarbejdsaftale mellem de daværende parter, IFV 

Energi I/S og Helsingør kommunale Værker. I den oprindelige varmeaftale blev 

varmeprisen fastsat efter en prisformel i aftalen § 5.1, hvorefter prisen blev fastsat 

ud fra en basispris på 82 kr. pr. GJ. Prisen blev reguleret ud fra udviklingen i na-

turgasprisen "ifølge fjernvarmetariffen med et naturgasforbrug svarende til kraft-

varmeværkets fjernvarmeproduktion" samt udviklingen i nettoprisindekset og det 

lønregulerede pristal.  

 

22. Kommunen oplyser, at prisfastsættelsen efter denne samarbejdsaftale efterføl-

gende blev tilsidesat af Gas- og Varmeprisudvalget i januar 1999, idet udvalget 

fandt det urimeligt, såfremt udgangspunktet for prisfastsættelsen oversteg hvad en 

tilsvarende varmemængde ville koste Helsingør kommune ved egen produktion på 

det eksisterende værk.  

 

23. Ifølge kommunen blev der herefter indgået tillægsaftale mellem parterne den 

27. januar 2000, hvorved den oprindelige § 5.1 blev erstattet af en ny bestemmel-

se, som indebærer en lavere basispris. Således skal prisen for varme fra Helsingør 

Kraftvarmeværk efter § 5.1 i tillægsaftalen fastsættes på baggrund af en prisfor-

mel, som er baseret på en basispris på 77,50 kr. pr. GJ for levering indtil 540 TJ og 

67,50 kr. pr. GJ for levering over 540 TJ.  
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24. Ifølge kommunen fastsættes prisen herefter fortsat ved en regulering, som efter 

prisformlen sker i forhold til udviklingen i naturgasprisen og nettoprisindekset, 

som indbyrdes vægtes med henholdsvis 76 pct. til naturgasprisen og 24 pct. til 

nettoprisindekset. Naturgasprisen er baseret på "den til enhver tid gældende natur-

gastarif ifølge prisbladet fra DONG Naturgas A/S ". Ifølge det oplyste skal pris-

formlen i § 5.1 ifølge aftalen genforhandles på et senere tidspunkt, blandt såfremt 

det viser sig, at prisfastsættelsen er i strid med principperne i varmeforsyningslo-

ven.  

SAMMENFATTENDE BEMÆRKNINGER FRA HELSINGØR KOMMUNE  

25. Helsingør kommune mener, at prisen for varme fra Helsingør Kraftvarmeværk 

i henhold til varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1 og 2, og § 21, stk. 4, skal fastsæt-

tes som den laveste af henholdsvis den omkostningsbestemte pris eller substituti-

onsprisen. Endvidere må prisen efter elforsyningslovens § 75, stk. 2, efter Helsin-

gør kommunes opfattelse ikke fastsættes på en måde, som indebærer en for fjern-

varmekunderne urimelig fordeling af omkostninger mellem el og varme.  

 

26. Det påhviler efter Helsingør kommunes opfattelse Energi E2 at godtgøre, at de 

under ovennævnte pkt. nævnte krav til prisfastsættelsen er opfyldt. Energi E2 har 

ifølge kommunen ikke opfyldt denne pligt, og den af Energi E2 udarbejdede over-

sigt over regnskabstal og supplerende materiale er ifølge kommunen ikke tilstræk-

kelige i den henseende.  

 

27. Ifølge Helsingør kommune skal den omkostningsbestemte pris fastsættes efter 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, på grundlag af de faktiske nødvendige 

omkostninger til produktion af varmen på Helsingør Kraftvarmeværk, herunder 

den faktiske pris for den naturgas, som er medgået til produktionen.  

 

28. Helsingør kommune mener, at Energi E2 har pligt til at fremlægge og doku-

mentere oplysninger om de faktiske udgifter til naturgas og andre omkostninger, 

herunder til efter afslutning af hvert kalenderår at udarbejde og fremsende regn-

skab for alle faktiske omkostninger til varmeproduktionen til Helsingør kommune 

inden den endelige fastsættelse af varmeprisen for det pågældende år.  

 

29. Substitutionsprisen skal ifølge Helsingør kommune fastsættes med udgangs-

punkt i produktionsomkostningerne for Helsingør kommunes egne kedler, som 

skal beregnes ud fra prisformlen i tillægsaftalens § 5.1, dog sådan at der som na-

turgaspris ikke kan benyttes den pris, som overstiger den pris, som Helsingør 

kommune ville betale, hvis kommunen selv skulle producere den samme mængde 

varme.  

 

30. Derfor mener Helsingør kommune, at der ved beregning af substitutionsprisen 

efter prisformlen i tillægsaftalens § 5.1 som naturgaspris skal benyttes den pris, 

som Energi E2 faktisk har betalt for naturgas til varmeproduktion på Helsingør 

Kraftvarmeværk, dog sådan at såfremt den samme mængde naturgas kunne indkø-

bes af Helsingør kommune fra anden side til en lavere pris, skal denne lavere pris 

benyttes i prisformlen.  
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31. Efter Helsingør kommunes opfattelse er den af Energi E2 opkrævede varme-

pris fastsat under henvisning til prisformlen i tillægsaftalens § 5.1, idet der imid-

lertid som naturgaspris er benyttet DONGs Storkundetarif, hvorfor varmeprisen 

ikke er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, og varmeprisen bør derfor 

tilsidesættes.  

 

32. Det er efter Helsingør kommunes opfattelse derfor ikke acceptabelt, at Energi 

E2 blot afviser at oplyse og dokumentere, at lovgivningens krav til prisfastsættel-

sen er opfyldt.  

 

33. Helsingør kommune opfordrer Energitilsynet til straks at pålægge Energi E2 at 

fremkomme med detaljerede regnskabsoplysninger for Helsingør Kraftvarmeværk, 

herunder oplysningen om den faktiske naturgaspris, da denne er en forudsætning 

for at sikre, at lovens krav er opfyldt.  

 

34. Helsingør kommune tager forbehold for at fremkomme med yderligere be-

mærkninger, herunder om substitutionsprisen.  

SAMMENFATTENDE BEMÆRKNINGER FRA ENERGI E2  

35. Energi E2 gør gældende, at Energitilsynet ikke har kompetence til at fortolke 

og udfylde parternes prisaftale, hvorfor Helsingør kommunes første påstand må 

afvises. Energi E2 mener, at Energitilsynet ikke kan tage stilling til hvilken natur-

gaspris der skal indgå i definitionen af "GasV".  

 

36. Endvidere gør Energi E2 gældende, at der ikke er grundlag for at nedsætte 

parternes aftalte pris for varmeleverancerne. Den aftalte pris er ifølge Energi E2 

lavere end både den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen. I den aftalte 

pris indgår DONGs Storkundetarif og ikke den faktiske indkøbspris for naturgas 

til Helsingør Kraftvarmeværk. Herunder gør Energi E2 gældende, at såfremt der i 

varmeprisen indregnes de omkostningselementer, der er tilladt efter varmeforsy-

ningslovens regler, herunder kapitalomkostninger og akkumuleret underskud, vil 

det overstige den pris, som Helsingør kommune i øjeblikket betaler.  

 

37. Energi E2 mener, at Energitilsynet bør foretage en samlet behandling af Hel-

singør kommunes klage over varmeprisen, herunder spørgsmålet om substituti-

onsprisen, og ikke udskille enkelte spørgsmål til særskilt behandling som Helsin-

gør kommune har anmodet om.  

 

38. Det er Energi E2s opfattelse, at såfremt oplysningerne naturgasprisen skal 

fremlægges for Energitilsynet, vil det af hensyn til Energi E2s kommercielle akti-

viteter være nødvendigt, at oplysningerne behandles fortroligt. Energi E2 mener, at 

oplysningerne ikke må udleveres til eller gengives over for Helsingør kommune 

eller tredjemand. Energi E2 henviser til Energitilsynets tavshedspligt i tilsynets 

forretningsorden.  
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SÆRLIGT OM PARTERNES ANBRINGENDER OM ENERGITILSYNETS BEFØJELSE I 

SAGEN  

39. Af det af parterne anførte om Energitilsynets beføjelse er i sagsfremstillingen 

medtaget følgende, idet det tilføjes, at Energitilsynet har modtaget kopi af parter-

nes anbringender i sagen.  

40. Helsingør kommune oplyser, at Energi E2s udlægning af klagen sådan, at den 

delvist angår fortolkning af tillægsaftalens prisbestemmelse, er ukorrekt, og kan 

ikke tillægges betydning for vurderingen af Energitilsynets beføjelse.  

 

41. Kommunen mener, at Energi E2 henviser til, at det af klagen og i supplerende 

oplysninger til klagen skulle fremgå, at Energitilsynet er anmodet om at tage stil-

ling til forståelsen af "GasV" i prisbestemmelsen i samarbejdsaftalen. Helsingør 

kommune bemærker, at dette ikke har været hensigten, og noget sådant fremgår 

ifølge kommunen da heller ikke af klagen og af de supplerende oplysninger.  

 

42. De nærmere afsnit i klagen og i de supplerende oplysninger skal ifølge kom-

munen forstås som en bekræftelse på, at den relevante substitutionspris kan fast-

lægges på baggrund af prisbestemmelsen i tillægsaftalens § 5.1, idet der samtidig 

er gjort opmærksom på, at parterne ikke er enige om, hvilken naturgaspris der kan 

benyttes i prisbestemmelsen, i parentes nævnt, at Energi E2 indtil indlægget i den 

foreliggende sag ikke havde tilkendegivet af være uenig heri.  

 

43. Ifølge kommunen medfører dette ikke, at klagen dermed angår fortolkning af 

prisbestemmelsen i § 5.1. Ifølge kommunen angår klagen fortsat spørgsmålet om, 

hvorvidt den varmepris, som følger af prisbestemmelsen ved benyttelse af DONGs 

storkundetarif, er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Ifølge kommu-

nen kan og skal Energitilsynet efter varmeforsyningsloven tage stilling til dette 

spørgsmål.  

 

44. Kommunen tager forbehold for at indbringe spørgsmålet om anvendelsen af 

DONGs storkundetarif for voldgiftsretten. Kommunen mener, at dette imidlertid 

ikke kan begrænse Energitilsynets kompetence til at behandle de spørgsmål, som 

tilsynet efter varmeforsyningsloven har pligt til at undersøge og tage stilling til.  

 

45. Det er Helsingør kommunes opfattelse, at Energitilsynet i første omgang bør 

pålægge Energi E2 at fremlægge oplysninger om de faktiske omkostninger ved 

varmeproduktionen på Helsingør Kraftvarmeværk.  

 

46. Til den af Energi E2 anførte sag, Blaabjerg Biogasanlæg, mener Helsingør 

kommune, at sagen ikke angår samme situation for Helsingør kommunes klage. 

Derudover var udgangspunktet ifølge kommunen også i Blaabjerg sagen, at der 

skal føres kontrol med prisen uanset at parterne har indgået aftale.  

 

47. Helsingør kommune mener, at det under alle omstændigheder følger af Energi-

tilsynets egen senere praksis, eksempelvis i Hjortekær sagen, at tilsynet uanset en 

aftalt prisformel kan vurdere, om den opkrævede varmepris er i strid med varme-

forsyningsloven, herunder principperne for fastlæggelse af såvel den omkost-

ningsbestemte pris som egenproduktionsprisen (substitutionsprisen).  
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48. Det er Energi E2s opfattelse, at Energitilsynet bør foretage en samlet behand-

ling af Helsingør kommunes klage over varmeprisen, herunder spørgsmålet om 

substitutionsprisen, og ikke udskille enkelte spørgsmål til særskilt behandling. 

Blandt andet har spørgsmålet om substitutionsprisen efter Energi E2s opfattelse 

betydning for selskabets afvisningspåstand.  

 

49. Det er Energi E2s opfattelse, at Energitilsynet ikke har kompetence til at for-

tolke eller udfylde parternes aftale, idet Energitilsynet ifølge Energi E2 udeluk-

kende har hjemmel til at behandle og afgøre sager vedrørende rimeligheden af 

priser og betingelser. Energi E2 mener, at dette i praksis indebærer, at Energitilsy-

net ikke behandler sager om tvistigheder vedrørende fortolkning af individuelle 

varmeleveringskontrakter. Derfor skal Helsingør kommunes første påstand afvises 

ifølge Energi E2. Energi E2 henviser til Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse i 

sagen om klagen fra Blaabjerg Biogas over afregningsforhold.  

 

50. Herudover mener Energi E2, at såfremt Energitilsynet skulle give Helsingør 

kommune medhold i Helsingør kommunes første påstand, ville det medføre, at 

parternes aftalte prisformel ændres, idet Energi E2s udgifter til indkøb af naturgas 

ikke er identiske med "den til enhver tid gældende naturgastarif ifølge prisbladet 

fra DONG Naturgas A/S", p.t. Storkundetariffen. Energi E2 mener, at Energitilsy-

net ingen hjemmel har til at foretage et sådant indgreb i parternes aftale.  

UDDYBENDE SAGSFREMSTILLING 

Helsingør kommunes anbringender  

51. Helsingør kommune har nedlagt følgende påstande i sagen: 

 Varmeprisen fastsættes som udgangspunkt efter prisformlen i § 5.1 i til-

lægsaftale af 27. januar 2000, idet der som naturgaspris benyttes den pris, 

som Energi E2 faktisk har betalt for naturgas til varmeproduktion på Hel-

singør Kraftvarmeværk for det pågældende år, dog sådan at såfremt den 

samme mængde naturgas kunne indkøbes af Helsingør kommune fra an-

den side til en lavere pris, benyttes denne lavere pris i prisformlen. 

   

 Varmeprisen nedsættes til den omkostningsbestemte pris efter varmefor-

syningslovens § 20, stk. 1 og 2, såfremt denne pris for det pågældende år 

er lavere end prisen efter prisformlen i tillægsaftalens § 5,1, idet den om-

kostningsbestemte pris fastsættes på baggrund af et revideret regnskab for 

Helsingør Kraftvarmeværk, som udarbejdes og fremsendes af Energi E2 

efter årets udgang, og som indeholder oplysning og dokumentation for alle 

faktiske omkostninger til varmeproduktionen på Helsingør Kraftvarme-

værk, herunder fordeling af fællesomkostninger til produktion af varme og 

el. 

 

52. De nedlagte påstande bygger indledningsvis på, at Energi E2s beregning af 

varmeprisen efter prisformlen i tillægsaftalens § 5.1 har resulteret i en a conto 

varmepris for år 2003 på 98.22 kr. pr. GJ og 85,54 kr. pr. GJ for varmeleverancer 

henholdsvis over og under 540 TJ. A conto priserne er anmeldt til Energitilsynet. 

Priserne er baseret på prisformlen i § 5.1, idet der som naturgaspris er benyttet 

DONGs storkundetarif.  
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53. Helsingør kommune er af den opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse 

med varmeforsyningsloven, at fastsættelsen af varmeprisen efter prisformlen i § 

5.1 sker ved at benytte DONGs storkundetarif, og at Energi E2s beregning af a 

conto prisen for i hvert fald år 2003 derfor er i strid med varmeforsyningsloven.  

 

54. Baggrunden herfor er ifølge Helsingør kommune, at blandt andet prisformlen i 

§ 5.1 kan anses for udtryk for Helsingør kommunes egenproduktionspris, det vil 

sige den pris som Helsingør kommune selv ville kunne producere varmen til. For-

udsætningen herfor er ifølge kommunen imidlertid, at der som naturgaspris i pris-

formlen benyttes den pris, som faktisk betales for varmeproduktionen.  

 

55. Efter Helsingør kommunes opfattelse er den af Energi E2 benyttede DONG 

storkundetarif ikke udtryk for den pris, som faktisk betales for varmeproduktionen.  

 

56. Helsingør kommune gør gældende, at Energi E2 har pligt til at fremkomme 

med konkrete oplysninger om og dokumentation for de faktiske omkostninger, der 

medgår til produktion af varme på Helsingør Kraftvarmeværk, herunder den fakti-

ske pris, som er betalt for den naturgas, som er brugt på værket. For omkostninger 

som både angår el- og varmeproduktion har Energi E2 ifølge kommunens opfattel-

se endvidere pligt til at fremkomme med oplysninger om fordelingen af disse om-

kostninger mellem el- og varmeproduktionen.  

 

57. Helsingør kommune henviser til varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, og an-

meldelsesbekendtgørelsen, og mener, at Energi E2 herefter har pligt til at anmelde 

blandt andet pris og omkostningsfordeling. Også af hensynet bag varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, følger efter kommunens opfattelse, at varmeproducenten 

nødvendigvis må oplyse om de faktiske omkostninger i varmeproduktionen, idet 

det i modsat fald vil være umuligt at kontrollere, at der ved prisfastsættelsen alene 

er medtaget de nødvendige udgifter til produktionen.  

 

58. Kommunen mener at pligten i § 21, stk. 1, fremgår indirekte af varmeforsy-

ningslovens § 23 b, stk. 5, og § 23 a, hvorefter Energitilsynet er tillagt en række 

bemyndigelser til at indhente eller fremskaffe oplysninger, som er nødvendige til 

brug for varetagelse af tilsynsopgaverne efter varmeforsyningsloven.  

 

59. Helsingør kommune oplyser, at Energi E2 særligt i relation til de faktiske na-

turgaspriser har henvist til hemmeligholdelsesforpligtelser, som Energi E2 oplyser 

at have påtaget sig i aftaler med leverandører. Kommunen bestrider, at sådanne 

civilretlige forpligtelser kan tillægges betydning i relation til overholdelse af kra-

vene i varmeforsyningsloven. Kommunen mener, at sådanne forpligtelser ikke kan 

tilsidesætte varmeforsyningslovens regler, da det ville gøre varmeforsyningslovens 

krav illusoriske og i øvrigt være i strid med den almindelige offentlige ret.  

 

60. Helsingør kommune gør her gældende, at Energi E2s forpligtelser til at frem-

komme med oplysninger om de faktiske omkostninger blandt andet indebærer, at 

Energi E2 efter årsafslutning i forbindelse med opgørelse af den endelige varme-

pris for det pågældende år har pligt til at fremsende et detaljeret regnskab med 

opgørelse af samtlige omkostninger, som faktisk er medgået til varmeproduktio-

nen på Helsingør Kraftvarmeværk til Helsingør kommune.  
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61. Kommunen mener, at regnskabet tillige skal indeholde oplysninger om forde-

lingen af fællesomkostninger til el- og varmeproduktionen. Regnskabet skal efter 

kommunens opfattelse være udarbejdet sådan, at det kan danne grundlag for at 

vurdere, om varmeforsyningslovens og elforsyningslovens krav til prisfastsættel-

sen er opfyldt, forinden den endelige varmepris for året fastsættes.  

62. Helsingør kommune gør endvidere gældende, at det påhviler Energi E2 at 

godtgøre, at den pris som Energi E2 har beregnet med henvisning til prisformlen i 

tillægsaftalens § 5.1 ikke overstiger den omkostningsbestemte pris. Kommunen 

mener, at dette følger af både hensynene bag varmeforsyningsloven og af alminde-

lige bevisretlige grundsætninger, blandt andet idet Energi E2 har rådighed over 

samtlige relevante oplysninger i denne henseende.  

 

63. Ifølge Helsingør kommune har Energi E2 stort set nægtet at fremkomme med 

oplysninger om de faktiske omkostninger, og har derfor ikke godtgjort, at den 

opkrævede varmepris ikke overstiger den omkostningsbestemte pris. Ifølge kom-

munen har Energi E2 udarbejdet en oversigt over regnskabstal for perioden 1998-

2002, suppleret ved det materiale, som er indeholdt i bilag til kommunens klage. 

Kommunen bestrider, at denne oversigt kan anvendes som tilstrækkelig eller fyl-

destgørende dokumentation for den omkostningsbestemte pris. Kommunen mener 

endvidere, at Energi E2s eksempel på beregning af omkostninger til køb af natur-

gas til Helsingør Kraftvarmeværk er uden relevans for fastlæggelsen af den om-

kostningsbestemte pris, fordi der er tale om en beregnet teoretisk pris der væsent-

ligt overstiger de almindelige priser i markedet.  

 

64. Prisen må ifølge kommunen allerede af denne årsag formodes ikke at være i 

overensstemmelse med varmeforsyningsloven og elforsyningsloven. Kommunen 

mener, at Energitilsynet derfor bør give Energi E2 pålæg om at fremkomme med 

de fornødne oplysninger, sådan at det kan kontrolleres i hvilket omfang priserne er 

i strid med kravene i varmeforsyningsloven og elforsyningsloven.  

 

65. Om substitutionsprisprincip og substitutionsmulighed mener Helsingør kom-

mune, at kommune ikke bør betale mere for den varme, som videreleveres til var-

meforbrugerne, end hvad kommunen selv kan producere varmen til. Efter kom-

munens opfattelse bør substitutionsprincippet også af denne årsag finde anvendel-

se ved fastsættelsen af prisen på varme fra Helsingør Kraftvarmeværk.  

 

66. Kommunen oplyser, at kravet om anvendelsen af substitutionsprisprincippet er 

opfyldt i kommunens tilfælde med det kedelanlæg, som Helsingør Fjernvarmefor-

syning råder over. Der foreligger ifølge det oplyste således en faktisk substituti-

onsmulighed, idet kommunen mener selv at kunne producere varmen på egne ked-

ler i stedet for at købe varme fra Helsingør Kraftvarmeværk af Energi E2.  

 

67. Kommunen mener, at den relevante substitutionspris er den pris, som kan fast-

lægges på grundlag af prisformlen i tillægsaftalens § 5.1, idet prisformlen ifølge 

kommunens opfattelse kan anses som udtryk for Helsingør kommunes substituti-

onspris. Kommunen mener, at hensigten med prisformlen var at regulere varme-

prisen sådan, at den ville svare til kommunens egen produktionspris.  
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68. Kommunen mener med henvisning til bilag til klagen, at Energi E2 er enig i, at 

§ 5.1 i tillægsaftalen er udtryk for substitutionsprisen ved Helsingør kommunes 

egen produktion af varme. Ifølge kommunen gør Energi E2 imidlertid gældende, 

at det beløb som skal benyttes som naturgaspris i prisformlen skal være storkunde-

tariffen fra DONG, idet dette er den pris, som Helsingør kommune efter Energi 

E2s opfattelse ville betale for naturgas, såfremt kommunen selv forestod varme-

produktionen.  

 

69. Helsingør kommune bestrider at benyttelsen af DONGs storkundetarif i pris-

formlen er i overensstemmelse med fastsættelsen af varmeprisen efter varmeforsy-

ningsloven. Kommunen mener, at gasmarkedet i år 2003 er blevet liberaliseret, og 

såfremt Helsingør kommune i år 2003 selv forestod varmeproduktionen, ville Hel-

singør kommune ikke være nødsaget til at betale den høje storkundetarif fra 

DONG. Kommunen mener, at blandt andet spørgsmålet om hvilke rabatter der kan 

henføres til den konkrete varmeproduktion gør det mere vanskeligt end tidligere at 

opgøre og kontrollere den omkostningsbestemte pris.  

 

70. Helsingør kommune gør gældende, at den naturgaspris, som skal benyttes til 

beregning af substitutionsprisen efter prisformlen i § 5.1 bør svare til den pris, som 

Energi E2 faktisk betaler for den naturgas, som medgår til produktionen på Hel-

singør Kraftvarmeværk. Kommunen gør endvidere gældende, at uanset hvilken 

pris Energi E2 faktisk betaler vil det være muligt at indkøbe naturgas til priser, der 

ligger under DONGs storkundetarif.  

 

71. Kommunen mener at dokumentere dette ved at have indhentet tilbud fra de 

mulige leverandører i det liberaliserede naturgasmarked. Ifølge kommunen bør 

Energi E2s varmepris for år 2003 beregnet efter prisformlen i § 5.1 derfor tilside-

sættes, fordi den overstiger substitutionsprisen.  

 

72. Helsingør kommune gør gældende, at det er et centralt element i vurderingen 

af urimeligheden i Energi E2s prisfastsættelse, at der fremskaffes oplysninger om 

Energi E2s faktiske naturgaspriser. Kommunen mener, at Energitilsynet af den 

grund skal give Energi E2 pålæg om at fremkomme med oplysninger om den fak-

tiske pris på den naturgas, som Energi E2 anvender ved varmeproduktionen på 

Helsingør Kraftvarmeværk.  

 

73. Helsingør kommune gør endvidere gældende, at liberaliseringen af naturgas-

markedet påkræver, at der i endnu højere grad end hidtil pålægges varmeprodu-

center at udarbejde detaljerede årlige reviderede og revisorpåtegnede opgørelser 

over de faktiske naturgaspriser og andre omkostninger i varmeproduktionen.  
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74. Helsingør kommune oplyser, at kommunen i forbindelse med indgåelsen af 

tillægsaftalen tog forbehold overfor den del af prisformlen, der vedrørte drifts- og 

vedligeholdelsesudgiften på 1,74 kr. pr. GJ, som er lagt til grund for fastsættelsen 

af basisbeløbet i formlen på 77,50 kr. pr. GJ. Beløbet overstiger efter kommunens 

opfattelse de faktiske drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Kommunen tager endvi-

dere forbehold angående etableringen af røggaskølere på de kedler, som kommu-

nen mener ligger til grund for beregningen af substitutionsprisen. Ifølge kommu-

nen forventes en virkningsgrad på kedelanlægget på 103 pct. i forhold til den virk-

ningsgrad på 96 pct., som varmeprisen efter prisformlen i tillægsaftalens § 5.1 er 

fastsat ud fra.  

 

75. Helsingør kommune tager generelt forbehold for på et senere tidspunkt at 

fremkomme med en faktisk beregning af den egentlige egenproduktionspris på 

Helsingør Fjernvarmeforsynings kedelanlæg, som kan danne grundlag for en lave-

re substitutionspris. Senere præciserer kommunen dette forbehold ved at oplyse, at 

kommunen tager forbehold for at fremkomme med bemærkninger om de øvrige 

spørgsmål, herunder angående substitutionsprisen, når der er fremskaffet oplys-

ninger om de faktiske omkostninger til varmeproduktionen.  

 

76. Kommunen udbygger den ovennævnte præcisering ved at oplyse, at kommu-

nen på nuværende tidspunkt i sagsforløbet ønsker at fokusere på de efter kommu-

nens opfattelse to spørgsmål, som ifølge kommunen umiddelbart har betydning, 

nemlig fremskaffelsen af oplysninger om Energi E2s faktiske omkostninger - iføl-

ge kommunen herunder Energitilsynets pligt og ansvar at pålægge Energi E2 at 

anmelde disse og tilsynets pligt og ansvar at foretage en vurdering af det anmeldte 

- samt den nedenfor af Energi E2 nævnte påstand om Energitilsynets manglende 

kompetence til at behandle klagen.  

 

77. Kommunen mener, at Energitilsynet har ansvaret for at føre kontrol med, at 

varmeprisen fra Helsingør Kraftvarmeværk ikke må overstige den omkostningsbe-

stemte pris. Kommunen mener, at det ikke er muligt for Energitilsynet at føre den-

ne kontrol uden oplysninger og dokumentation for de faktiske naturgaspriser og 

øvrige omkostninger.  

 

78. Til Energi E2s påstande nedenfor mener Helsingør kommune endvidere, at det 

ikke fritager Energi E2 fra forpligtelsen til at fremkomme med oplysninger om de 

faktiske omkostninger til varmeproduktionen, at varmeprisen er aftalt mellem 

parterne ved samarbejdsaftalen, og det kan være vanskeligt at opgøre den omkost-

ningsbestemte varmepris. Kommunen mener, at parterne ikke ved aftale kan til-

sidesætte de regler, som efter varmeforsyningslovens gælder for fastsættelsen af 

varmeprisen.  

 

79. Der er kommunens opfattelse, at det ikke stemmer overens med konkrete 

hemmeligholdelsesforpligtelser overfor tredjemand, at Energi E2 gør gældende, at 

al naturgasindkøb puljes. Kommunen mener, at det som minimum må være muligt 

at fremkomme med oplysninger om Energi E2s gennemsnitlige faktiske naturgas-

pris i den samlede pulje, uden at dette er i strid med de konkrete aftaler, idet der 

herved ikke videregives oplysninger om prisen for indkøb fra konkrete leverandø-

rer.  
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80. I fortsættelse heraf mener kommunen, at hemmeligholdelsesforpligtelser i 

praksis er begrænset, sådan at forpligtelsen ikke gælder tilfælde, hvor videregivel-

se af oplysningerne skyldes forpligtelse efter lov eller pålæg fra en domstol eller 

offentlig myndighed. Det har efter kommunens opfattelse derfor formodningen 

imod sig, at videregivelse af oplysninger om den faktiske naturgaspris strider mod 

hemmeligholdelsesaftaler. Kommunen mener, at Energi E2 heller ikke har doku-

menteret dette ved fremlæggelse af de relevante hemmeligholdelsesbestemmelser.  

 

81. Kommunen bemærker, at en omstændighed, at det er vanskeligt at opgøre den 

omkostningsbestemte pris, ikke fritager Energi E2 fra pligten til at opgøre den 

omkostningsbestemte varmepris.  

82. Til Energi E2s bemærkninger om forvaltningslovens § 15 mener kommunen, 

at bestemmelsen ikke har betydning for Energi E2s pligt til at fremkomme med 

oplysninger om den faktiske naturgaspris og øvrige omkostninger til Energitilsy-

net, ifølge kommunen allerede idet der ikke er tale om partsaktindsigt for Energi-

tilsynet. Kommunen mener, at Energi E2s pligt til at fremkomme med oplysninger 

derimod følger direkte af varmeforsyningsloven, og begrænses ikke af forvalt-

ningslovens § 15.  

 

83. Om forvaltningslovens § 15 mener kommunen endvidere, at bestemmelsen 

heller ikke har betydning for kommunens adgang til oplysninger. Det er kommu-

nens opfattelse, at det for det første er forudsat i varmeforsyningsloven, at varme-

kunden har mulighed for at kontrollere varmeprisen ud fra oplysninger om de fak-

tiske omkostninger, og forvaltningslovens § 15 kan efter kommunens opfattelse 

ikke medføre begrænsninger heri. Derudover er Helsingør kommune ifølge det 

oplyste en offentlig myndighed, hvorfor de hensyn om blandt andet konkurrence-

forhold, som Energi E2 henviser til, ikke har betydning, idet Helsingør kommunes 

videregivelse af oplysninger til eventuelle konkurrenter eller andre også vil være 

omfattet af begrænsninger i aktindsigt.  

 

84. Endelig mener kommunen til spørgsmålet om forvaltningslovens § 15, at selv 

om det antages, at Helsingør kommunes adgang til oplysninger er omfattet af reg-

lerne om partsaktindsigt, må afgørelsen om, hvorvidt kommunen kan modtage 

oplysninger, foretages af Energitilsynet ud fra en vurdering af de enkelte konkrete 

oplysninger for sig, det vil sige at vurderingen efter kommunens opfattelse først 

kan foretages når Energi E2 har opfyldt forpligtelsen til at fremkomme med oplys-

ningerne. På nuværende tidspunkt gør kommunen gældende, at betingelserne i 

forvaltningslovens § 15 ikke vil være opfyldt, idet ingen af de afgørende hensyn i 

§ 15, stk. 1, er til stede.  

 

85. Helsingør kommune vender tilbage til substitutionsprisen og mener, at bag-

grunden for tillægsaftalen var, at den forhenværende varmepris blev tilsidesat, idet 

den oversteg Helsingør kommunes egenproduktionspris. Formålet med tillægsafta-

len var således efter kommunens opfattelse, at varmeprisen skulle nedsættes til 

egenproduktionsprisen.  
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86. Kommunen oplyser, at det er direkte anført i tillægsaftalens indledning, at det 

tidligere Gas- og Varmeprisudvalg havde fundet det urimeligt, såfremt varmepri-

sen oversteg kommunens egenproduktionspris, og at "â?¦ parterne herefter på den-

ne baggrund har genforhandlet principperne for fastsættelse efter ovennævnte ken-

delse."  

 

87. Kommunen oplyser endvidere, at Energi E2 ikke tidligere har bestridt, at pris-

bestemmelsen er udtryk for egenproduktionsprisen, og henviser i den anledning til 

bilag til klagen, hvori det ifølge kommunen er anført, at "det fremgår af indlednin-

gen til tillægget til samarbejdsaftalen samt af § 5.1 heri, at varmeprisen fastsættes 

til Helsingør kommunes substitutionspris.  

 

88. Helsingør kommune konstaterer, at Energi E2 ikke længere er af den opfattel-

se. Kommunen henviser til, at Energi E2 nu mener, at der er tale om en forhandlet 

pris.  

89. Helsingør kommune tager fortsat forbehold for at fremkomme med kommenta-

rer i relation til substitutionsprisen.  

Energi E2s anbringender  

 

90. Energi E2 nedlægger følgende påstande: 

 Over for Helsingør kommunes første påstand nedlægges principalt påstand 

om afvisning, subsidiært påstand om frifindelse. 

 Over for Helsingør kommunes anden påstand nedlægges påstand om fri-

findelse. 

 

91. Energi E2 oplyser indledningsvis, at Helsingør kommune er en af flere aftage-

re af varme produceret af Energi E2 A/S på Helsingør Kraftvarmeværk. Aftale-

grundlaget for varmeleveringen fra Helsingør Kraftvarmeværk til Helsingør kom-

mune er ifølge det oplyste samarbejdsaftalen fra 1990 og tillægsaftalen fra år 

2000.  

 

92. Det er oplyst, at den samlede varmeafregningspris i tillægsaftalen bestemmes 

af formlen i § 5.1, og der indgår hverken Energi E2s kapitalomkostninger eller 

Helsingør Kraftvarmeværks akkumulerede underskud i prisformlen.  

 

93. Energi E2 mener, at definitionen af "GasV" i tillægsaftalen er central i uenig-

heden mellem Energi E2 og Helsingør kommune om fastsættelsen af prisen for 

varme fra Helsingør Kraftvarmeværk. Ifølge Energi E2 er Helsingør kommune og 

Energi E2 uenige om, hvad der skal forstås ved "den til enhver tid gældende na-

turgastarif ifølge prisbladet fra DONG Naturgas A/S.  

 

94. Det er Energi E2s opfattelse, at parternes aftale skal lægges til grund ved fast-

sættelsen af prisen for varme fra Helsingør Kraftvarmeværk. Energi E2 mener, at 

udgangspunktet indebærer, at det er uden betydning, hvilken pris Energi E2 betaler 

for naturgassen til Helsingør Kraftvarmeværk. Ifølge Energi E2 medfører parter-

nes aftale, at DONGs Storkundetarif og ikke Energi E2s naturgasindkøbspris på 

nuværende tidspunkt skal anvendes ved fastsættelsen af "GasV", idet Storkundeta-

riffen i forhold til Helsingør kommune "er den til enhver tid gældende naturgasta-

rif ifølge prisbladet fra DONG Naturgas A/S".  
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95. Ifølge Energi E2 gælder der to undtagelser til det anførte udgangspunkt: For 

det første må den aftalte pris ikke overstige den omkostningsbestemte pris. For det 

andet må hverken den aftalte pris eller den omkostningsbestemte pris overstige, 

hvad en tilsvarende varmemængde ville koste Helsingør kommune ved henholds-

vis egenproduktion eller køb fra tredjemand.  

 

96. Da parterne ifølge Energi E2 har aftalt en pris for varme fra Helsingør Kraft-

varmeværk, og da den aftalte pris ifølge Energi E2 som udgangspunkt skal lægges 

til grund for afregningen af varmeleverancerne, er Energi E2 ifølge det oplyste 

ikke forpligtet til årligt at fremsende regnskab til Helsingør kommune med en 

opgørelse over samtlige afholdte omkostninger.  

 

97. Energi E2 mener, at selskabet som følge af prisaftalen heller ikke er forpligtet 

til at fremkomme med detaljerede oplysninger om og dokumentation for de faktisk 

afholdte omkostninger. Energi E2 mener at have pligt til at dokumentere, at den 

omkostningsbestemte pris ikke er lavere end den aftalte pris, og at den aftalte pris 

ikke overstiger substitutionsprisen.  

 

98. Energi E2 oplyser i de indledende bemærkninger afslutningsvis, at selskabet 

har tilbudt at dokumentere størrelsen af den omkostningsbestemte varmepris for 

Helsingør Kraftvarmeværk, men dette har Helsingør kommune ifølge det oplyste 

afslået. Det er oplyst, at parterne heller ikke har kunnet opnå enighed om Helsin-

gør kommunes substitutionspris.  

 

99. Den nedlagte afvisningspåstand begrunder Energi E2 med, at Energitilsynet 

ikke har beføjelse til at behandle tvister vedrørende fortolkning af individuelle 

varmeleveringskontrakter.  

 

100. De nedlagte frifindelsespåstande vedrører ifølge Energi E2s anbringender for 

det første naturgasprisen.  

 

101. Energi E2 angiver her, at den gældende naturgastarif på tidspunktet for til-

lægsaftalen var den såkaldte Fjernvarmetarif 97, også kaldet Tarif 97, som der 

ifølge Energi E2 henvises til i definitionen af "GasV0" i tillægsaftalens prisformel. 

Da denne tarif ifølge Energi E2 kunne blive ændret efterfølgende blev definitionen 

af den variable pris "GasV" udformet således, at det er "den til gældende naturgas-

tarif ifølge prisbladet fra DONG Naturgas A/S", som anvendes.  

 

102. Ifølge Energi E2 introducerede DONG en ny prisstruktur for store naturgas-

kunder med virkning fra den 1. januar 2002. Ændringen indebærer ifølge Energi 

E2, at kunder med et forbrug på mere end 300.000 m
3
 naturgas om året nu kan 

vælge den såkaldte Storkundetarif, der erstatter de hidtil gældende tariffer. Ifølge 

det oplyste anvendes disse gamle tariffer fra den 1. januar 2002 ikke længere ved 

indgåelse af nye kontrakter og ved genforhandling af eksisterende kontrakter.  

 

103. Energi E2 har med virkning fra den 1. januar 2003 ønsket at anvende Stor-

kundetariffen ved beregning af "GasV". Ifølge Energi E2 kan der efter tillægsafta-

lens ordlyd ikke herske tvivl om, at Storkundetariffen skal indgå i "GasV".  
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104. Energi E2 mener, at Storkundetariffen samtidig må betragtes som markeds-

prisen for naturgas i Danmark til fjern- og kraftvarme, idet DONG for tiden er den 

eneste reelle udbyder af gasmængder af de relevante størrelser og på de relevante 

vilkår. Energi E2 mener, at anvendelsen af Storkundetariffen i prisformlen derfor 

ikke blot er i overensstemmelse med tillægsaftalens ordlyd, men samtidig også det 

bedste bud på den naturgaspris, som Helsingør kommune selv må betale.  

 

105. For det andet vedrører de nedlagte frifindelsespåstande den omkostningsbe-

stemte pris.  

 

106. Energi E2 gør her gældende, at afregning af varmen fra Helsingør Kraftvar-

meværk til den omkostningsbestemte pris vil overstige den aftalte pris i tillægsaf-

talen. Energi E2 mener, at der ved sammenligningen af den aftalte pris med den 

omkostningsbestemte pris skal foretages en opgørelse af de elementer, som lovligt 

kan indgå i den omkostningsbestemte pris efter varmeforsyningslovens § 20.  

 

107. Energi E2 mener, at den mellem Energi E2 og Helsingør kommune aftalte 

varmeprisformel ikke indeholder priselementer såsom kapitalomkostninger eller 

betaling for Helsingør Kraftvarmeværks akkumulerede underskud. Ved bedøm-

melsen af, om den omkostningsbestemte varmepris overstiger den aftalte varme-

pris, må det efter Energi E2s opfattelse være berettiget i den omkostningsbestemte 

pris at medregne kapitalomkostninger og akkumuleret underskud, da anlægget 

ifølge Energi E2 udelukkende er finansieret af elsiden.  

 

108. Energi E2 angiver, at en oversigt udarbejdet af Energi E2 viser, at resultatet 

af Helsingør Kraftvarmeværks økonomi er negativt hvert år efter udgiftsførsel af 

kapitalomkostninger. Ifølge Energi E2 vokser det akkumulerede underskud således 

årligt for Helsingør Kraftvarmeværk. Energi E2 gør gældende, at fordelingen af 

omkostningerne mellem el- og varmesiden derfor er rimelig for varmesiden.  

 

109. Energi E2 oplyser, at der ikke er udarbejdet en egentlig omkostningsbestemt 

varmepris for Helsingør kommune. Ifølge Energi E2 skyldes det for det første, at 

varmeprisen som nævnt er aftalt mellem parterne. Ifølge Energi E2 fremsendes 

forud for hvert år en beregning af a conto varmeprisen for det pågældende år base-

ret på prisformlen i tillægsaftalens § 5.1. Når det pågældende år er gået, fremsen-

des en opgørelse over den realiserede pris, ligeledes opgjort i overensstemmelse 

med prisformlen i tillægsaftalens § 5.1.  

 

110. For det andet vil det ifølge Energi E2 være meget vanskeligt i praksis at op-

gøre den omkostningsbestemte varmepris for Helsingør kommune, idet kommu-

nen ifølge Energi E2 blot er én ud af ni varmekunder, der forsynes med varme fra 

Helsingør Kraftvarmeværk. Energi E2 angiver, at ingen af de ni varmekunder har 

samme kundeprofil, idet varmekunderne ligger i forskellig afstand til Helsingør 

Kraftvarmeværk, idet varmekunderne er tilsluttet på forskellige tidspunkter, idet 

varmekundernes varmeforbrug varierer, og idet varmekundernes mulighed for 

egenproduktion er forskellig. Efter Energi E2s opfattelse er det således ikke muligt 

at beregne Helsingør kommunes omkostningsbestemte varmepris blot ved at tage 

gennemsnittet for alle varmekunderne.  
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111. Energi E2 oplyser at have afvist at give Helsingør kommune information om 

indkøbsprisen for naturgas. Ifølge Energi E2 vil videregivelse af oplysningerne 

være et aftalebrud i forhold til Energi E2s naturgasleverandører, idet kontrakterne 

om indkøb af naturgas i overensstemmelse med branchesædvane indeholder for-

trolighedsklausuler. Videregivelse af oplysningerne vil endvidere ifølge det oply-

ste svække Energi E2s troværdighed ved indgåelse af nye kontrakter.  

 

112. Energi E2 mener, at det på baggrund af hensynene til Energi E2s naturgasle-

verandører og af hensyn til selskabets kommercielle aktiviteter er nødvendigt, at 

oplysninger om naturgaskontrakterne, der bliver udleveret til Energitilsynet, be-

handles fortroligt. Det er Energi E2s opfattelse, at oplysningerne ikke må udleve-

res til eller gengives over for Helsingør kommune eller tredjemand. Energi E2 

henviser i den forbindelse til bestemmelsen om tavshedspligt i Energitilsynets 

forretningsorden.  

 

113. Energi E2 angiver, at såfremt Energitilsynet uanset fortrolighedsspørgsmålet 

pålægger selskabet at oplyse naturgasprisen for indkøb til Helsingør Kraftvarme-

værk, vil Energi E2 blandt andet påberåbe sig § 15, stk. 1, i forvaltningsloven.  

 

114. Energi E2 mener i den forbindelse, at selskabet og selskabets naturgasleve-

randører på kraftvarme- og naturgasområdet befinder sig i en konkurrencesituati-

on. Ifølge Energi E2 har selskabet derfor en væsentlig økonomisk interesse i, at 

Helsingør kommune ikke modtager mere specifikke oplysninger om de faktiske 

indkøbspriser for naturgas. Efter Energi E2s opfattelse vil disse oplysninger give 

Helsingør kommune, og hermed også andre, indsigt i Energi E2s og naturgasleve-

randørernes priskalkulationer, og offentliggørelsen vil væsentligt skade Energi E2s 

økonomiske interesser.  

 

115. På den baggrund er det Energi E2s opfattelse, at oplysningerne om de fakti-

ske naturgasindkøbspriser er undtaget fra partsaktindsigt i medfør af forvaltnings-

lovens § 15, stk. 1. Energi E2 mener med henvisning til reglerne i offentlighedslo-

ven, der ifølge Energi E2 som udgangspunkt giver enhver adgang til at forlange 

aktindsigt i dokumenter indgået i Helsingør kommune som led i den administrati-

ve sagsbehandling, at Helsingør kommune i medfør af forvaltningslovens § 15, 

stk. 1, netop bør være afskåret fra at få oplysninger om energi E2s indkøbspriser 

for naturgas.  

 

116. Afslutningsvis om den omkostningsbestemte pris oplyser Energi E2, at sel-

skabet har flere leverandører af naturgas, der leverer til en pulje, hvorefter natur-

gassen fordeles blandt de centrale og decentrale kraftvarmeværker efter behov, 

herunder Helsingør Kraftvarmeværk. Ifølge Energi E2 er fordelingen dog under-

lagt det vilkår, at naturgas leveret til de centrale værker ikke må benyttes på de 

decentrale værker. Endvidere oplyser Energi E2, at transportkapacitet puljes, lige-

som lagerservice samt balanceservice for de pågældende værker. Ifølge Energi E2 

betyder dette, at de faktiske tilvejebringelsesomkostninger for naturgas til et be-

stemt anlæg, for eksempel Helsingør Kraftvarmeværk, ikke kan opgøres entydigt.  
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117. Hertil kommer ifølge Energi E2, at de centrale og decentrale kraftvarmevær-

ker ikke har identiske forbrugsstrukturer. Det medfører ifølge Energi E2 forskelle i 

omkostninger til indkøb og transport af naturgas, men det medfører også, at det 

ikke er muligt at opgøre indkøbspriserne til et enkelt kraftvarmeværk ved blot at 

tage gennemsnittet af Energi E2s omkostninger til indkøb af naturgas, transport, 

lagerkapacitet og balanceservice.  

 

118. Energi E2 mener, at hvis naturgassen derimod indgår i den omkostningsbe-

stemte pris til markedsprisen, det vil i øjeblikket sige Storkundetariffen, vil det 

give et troværdigt billede af de reelle omkostninger.  

119. De nedlagte frifindelsespåstande vedrører ifølge Energi E2s anbringender for 

det tredje substitutionsprisen.  

 

120. Energi E2 anfører her, at selskabet ikke enig med Helsingør kommune i, at 

tillægsaftalens prisbestemmelse i § 5.1 er et udtryk for substitutionsprisen, således 

at substitutionsprisen kan fastlægges på baggrund af tillægsaftalens prisformel.  

 

121. Det er Energi E2s opfattelse, at prisformlen i tillægsaftalens § 5.1 er en for-

handlet pris, ikke den reelle substitutionspris. Dette støtter Energi E2 blandt andet 

på, at prisaftalen indeholder en række rabatter til Helsingør kommune:  

 

122. Virkningsgraden på 96 pct. er i prisaftalen sat for højt, og differencen i for-

hold til den reelle virkningsgrad på ca. 91 pct. udgør ifølge Energi E2 en rabat til 

Helsingør kommune. På samme måde er bidrag til drift og vedligeholdelse ifølge 

Energi E2 sat for lavt, hvilket også indebærer et prisafslag. Ligeledes udgør pris-

formlens fordeling mellem brændselspris og nettoindeks ifølge Energi E2 en rabat 

til Helsingør kommune, og hertil kommer den ifølge Energi E2 udtrykkelige be-

stemmelse om rabat på 10 kr. pr. GJ for levering af varme ud over 540.000 GJ pr. 

kalenderår.  

 

123. Til rabatten på de 10 kr. mener Energi E2, at rabatten i dag ligger på 12-13 kr. 

pr. GJ som følge af pristalsregulering. Energi E2 mener af den grund, at den gen-

nemsnitlige varmepris for Energi E2s varmeleverance til Helsingør kommune er 

lavere end den varmepris, som der betales for ved varmeleverancer op til og med 

540.000 GJ.  

 

124. Til at underbygge påstanden om, at der er tale om en forhandlet pris angiver 

Energi E2, at selve mekanikken i prisformlen udtrykker at der er tale om en for-

handlet løsning, og ikke et udtryk for enighed om, hvad den rigtige substitutions-

pris var.  

 

125. Energi E2 mener i relation til substitutionsprisen, at det er irrelevant hvad 

Energi E2 faktisk betaler for den naturgas, som medgår til produktionen på Hel-

singør Kraftvarmeværk. I forlængelse heraf mener Energi E2, at Storkundetariffen 

er den eneste tarif, som DONG tilbyder kunder uden markedsadgang. Indtil den 1. 

august 2003 har Helsingør kommune ifølge Energi E2 ikke haft markedsadgang. 

Substitutionsprisen indtil denne dato skal ifølge Energi E2 derfor beregnes på 

baggrund af Storkundetariffen.  
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126. Energi E2 angiver, at gasmarkedet den 1. august 2003 blev yderligere libera-

liseret. Fra denne dato kan Helsingør kommune ifølge Energi E2 i princippet frit 

vælge naturgasleverandør og er derfor ikke længere bundet af Storkundetariffen. 

Det er Energi E2s vurdering, at medmindre Helsingør kommune kan dokumentere, 

at man er i stand til at indkøbe naturgas på vilkår, der samlet set er gunstigere end 

Storkundetariffen, skal Storkundetariffen ifølge tillægsaftalen anvendes ved fast-

sættelsen af "GasV" også efter den 1. august 2003.  

 

127. På den baggrund er Energi E2 ikke enig med Helsingør kommune i, at den 

mest retvisende naturgaspris ved beregning af substitutionsprisen er Energi E2s 

faktiske pris.  

 

128. Energi E2 anfører, at selskabet har udarbejdet et notat om fastlæggelsen af 

substitutionsprisen for Helsingør Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det angives, 

at den reelle substitutionspris er ca. 14-15 kr. højere pr. GJ end den aftalte pris 

ifølge tillægsaftalens § 5.1.  

 

129. Et væsentligt element i fastlæggelsen af substitutionsprisen er ifølge Energi 

E2 prisen for indkøb af naturgas. Energi E2 bestrider på det foreliggende grundlag, 

at de af Helsingør kommune fremlagte tilbud er dækkende for en reel substituti-

onspris, og Energi E2 opfordrer kommunen til at fremlægge tilbudene i deres hel-

hed. Når Helsingør kommune allerede har offentliggjort priserne, lægger Energi 

E2 til grund, at der ikke i tilbudene er en fortrolighedsklausul, der forhindrer of-

fentliggørelse af tilbudene i deres helhed.  

 

130. Energi E2 mener, at DONGs storkundetarif er en meget fleksibel måde at 

købe naturgas på, idet en fjernvarme- eller kraftvarmeforsyningsvirksomhed ifølge 

Energi E2 kan anvende naturgassen i den takt og mængde, som der er brug for. 

Storkundetariffen varierer ifølge Energi E2 med oliepriserne, men det er muligt at 

fastlåse prisen for en periode. Endvidere indeholder Storkundetariffen ifølge Ener-

gi E2 en række rabatordninger, blandt andet afbrydelighedsrabat.  

 

131. Efter Energi E2s opfattelse er det derfor nødvendigt med flere oplysninger 

end prisen alene for at kunne sammenligne DONGs Storkundetarif med de af Hel-

singør kommune indhentede tilbud. Energi E2 angiver en række forhold, som efter 

selskabets opfattelse er nødvendige for at kunne sammenligne de af Helsingør 

kommune indhentede tilbud med DONGs Storkundetarif.  

 

132. Endvidere bestrider Energi E2, at materiale sendt fra Energi E2 til Helsingør 

kommune om omkostninger til køb af naturgas fra udlandet til Helsingør kommu-

ne er utilstrækkeligt og irrelevant. Ifølge Energi E2 er materialet derimod ikke et 

udtryk for Energi E2s faktiske omkostninger til naturgas, og Helsingør kommunes 

klage er på dette punkt misvisende efter Energi E2s opfattelse.  

 

133. Energi E2 oplyser blandt andet, at selskabet ikke finder anledning til at kom-

mentere, om Helsingør kommunes indkøb af naturgas med henblik på videresalg 

til Energi E2 vil være i strid med varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagten. 

Energi E2 mener, at det afgørende er, at det ved fastlæggelsen af Helsingør kom-

munes substitutionspris fra den 1. august 2003 er den mulighed, der foreligger.  
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134. Energi E2 mener, at parterne ikke har aftalt en omkostningsbestemt pris. Der-

for har Energi E2 ifølge det oplyste ikke udarbejdet - og ifølge det oplyste ikke 

forpligtet til at udarbejde - en omkostningsbestemt pris for Helsingør kommune i 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2. Energi E2 fast-

holder, at substitutionsprisen ikke kan fastlægges på baggrund af tillægsaftalens 

prisformel.  

 

135. Energi E2 oplyser, at selskabet for så vidt kan fremlægge oplysninger til 

Energitilsynet om den gennemsnitlige, faktiske naturgas i en gaspulje, som over-

vejende anvendes af de decentrale kraftvarmeanlæg. Ifølge det oplyste vil denne 

pris imidlertid ikke fuldt korrekt afspejle de omkostninger, der er forbundet med 

naturgasanvendelsen på Helsingør Kraftvarmeværk.  

 

136. Til den tidligere nævnte afgørelse fra Gas- og Varmeprisudvalget vedrørende 

prisformlen i den oprindelige aftale mellem Helsingør Kommunale Værker og I/S 

Sjællandske Kraftværker mener Energi E2, at der ikke var tale om, at udvalget 

konkret vurderede, at varmeprisen faktisk oversteg substitutionsprisen. Gas- og 

Varmeprisudvalget fandt derimod Ifølge Energi E2, at hvis varmeprisen oversteg 

substitutionsprisen, ville det ikke være rimeligt.  

 

137. Energi E2 refererer i den forbindelse til de forhandlinger, som parterne ind-

ledte efter Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse og som førte til tillægsaftalen.  

 

138. Energi E2 bemærker afslutningsvis, at forhandlingerne af tillægsaftalen fore-

gik mellem to jævnbyrdige og professionelle parter, der hver især var i stand til at 

vurdere konsekvenserne af forskellige prisscenarier, kontraktformuleringer m.v., 

herunder konsekvenserne af en udvikling af naturgaspriserne forskellig fra netto-

prisindeksets udvikling.  

 
BEGRUNDELSE 
139. På baggrund af parternes anbringender vil vurderingen koncentrere sig om 

følgende punkter: 

 Energitilsynets beføjelse i sagen  

 Prisformlen i tillægsaftalens § 5.1  

 Spørgsmålet om anmeldelse af naturgasprisen 

ENERGITILSYNETS BEFØJELSE I SAGEN 

140. Energitilsynet administrerer varmeforsyningslovens kapital 4 om priser, efter 

hvilket Energitilsynet i § 21, stk. 4, har beføjelse til at give pålæg om ændring af 

tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, hvis Energitilsynet finder, at tarif-

fer, 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.  
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141. § 20, stk. 1. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive var-

meforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker 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 driftsomkostninger, efterforskning, admini-

stration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt 

finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder op-

stået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemer-

ne, jf. dog stk. 7, § 20 a, stk. 7, og § 20 b.  

 

142. § 20, stk. 2. Efter regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren kan der 

endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger og med det i § 21 nævnte Energi-

tilsyns tiltræden henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapi-

tal, jf. dog stk. 7.  

 

143. De i § 20 a nævnte indtægtsrammer ikke er i kraft. § 20, stk. 7, § 20 a, stk. 7 

og § 20 b vedrører ikke den foreliggende sag. § 20, stk. 7, vedrører det vederlag, 

der betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af § 20, stk. 1. § 20 

a, stk. 7, vedrører affaldsforbrændingsanlæg, og § 20 b, vedrører visse anlægs 

mulighed for at indregne et overskud i varmeprisen.  

144. Tidligere har Helsingør kommune til Gas- og Varmeprisudvalget klaget over 

afregningsprisen for kraftvarme leveret fra Sjællandske Kraftværker, nu Energi 

E2, til Helsingør Kommunale Værker, nu Helsingør Fjernvarmeforsyning.  

 

145. Gas- og Varmeprisudvalget meddelte ved afgørelse af 26. januar 1999, at det 

findes urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, nu § 21, stk. 4, såfremt 

udgangspunktet for prisfastsættelsen på den energi Helsingør kommune aftager fra 

SK-Energi overstiger, hvad en tilsvarende varmemængde ville koste ved egenpro-

duktion på det eksisterende værk.  

 

146. Ifølge afgørelsen tog Gas- og Varmeprisudvalget ikke konkret stilling til, om 

den beregnede pris for SK-Energis varmeleverancer til Helsingør Kommunale 

Værker var urimelig efter varmeforsyningsloven. Det må dog følge af afgørelsens 

henvisning til varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, nu § 21, stk. 4, at udvalget fandt 

at have beføjelse til at gribe ind, hvis den ved aftalens prisformel beregnede var-

mepris skulle vise sig at være højere end den varmepris, som ville fremkomme ved 

egenproduktion af en tilsvarende varmemængde på Helsingør Kommunale Vær-

kers egne relevante kedler.  

 

147. Sådan som afgørelsen er formuleret tilkendegav Gas- og Varmeprisudvalget i 

overensstemmelse med udvalgets praksis om substitutionsprisprincippet, at prisen 

for den faktiske varmeleverance skulle fraviges, hvis prisen for den varmemængde 

der kunne substituere den faktiske varmeleverance, var mindre end prisen for den 

faktiske varmeleverance.  

 

148. Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse beskæftigede sig ikke med selve pris-

formlen til beregning af varmeprisen fra SK-Energi til Helsingør Kommunale 

Værker. Det fremgår derfor ikke af afgørelsen, om prisformlen afspejlede den 

omkostningsbestemte varmepris.  
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149. Hovedprincippet er i substitutionsprisprincippet, at der kan opkræves den 

mindste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen. I over-

ensstemmelse med hovedreglen i varmeforsyningslovens § 20, skal også substitu-

tionsprisen være omkostningsbestemt. Substitutionsprisen er den pris, som var-

memodtageren selv kan producere varmen til eller skulle betale for en tilsvarende 

varmemængde fra tredjemand.  

 

150. En tredje pris - den faktiske afregningspris - ses i konkrete tilfælde at være 

inde i billedet i sager om substitutionspriser. I sådanne tilfælde beskriver afreg-

ningsprisen hverken substitutionsprisen eller den omkostningsbestemte pris. Ho-

vedprincippet er stadig det samme, at varmen ikke må afregnes med en pris, der 

overstiger enten den omkostningsbestemte pris efter varmeforsyningslovens be-

stemmelser for varmen eller den substitutionspris, der udgøres af "varmekøberens" 

egenproduktionspris eller ved køb fra tredjemand.  

 

151. Vedrørende Energitilsynets beføjelse i sager om substitutionsprisprincippets 

anvendelse mener Helsingør kommune, at det under alle omstændigheder følger af 

Energitilsynets egen senere praksis, eksempelvis i tilsynets afgørelse af 17. juni 

2002 i Hjortekær sagen, at tilsynet uanset en aftalt prisformel kan vurdere, om den 

opkrævede varmepris er i strid med varmeforsyningsloven, herunder principperne 

for fastlæggelse af såvel den omkostningsbestemte pris som egenproduktionspri-

sen.  

 

152. I Hjortekær sagen traf Energitilsynet blandt andet afgørelse om, at det var i 

strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at varmeforbrugerne betalte en pris 

for varmeleverancer fra kraftvarmeanlægget, som var fastsat ved en prisformel der 

ikke afspejlede substitutionsprisen.  

 

153. Hjortekær sagen fastslår, at substitutionsprisprincippets anvendelse ikke in-

debærer en fravigelse af varmeforsyningslovens hovedregel i § 20 om den om-

kostningsbestemte pris. Således vil det være i strid med varmeforsyningslovens § 

20, hvis et varmeværk for den modtagne varmeleverance betaler mere, end hvad 

det koster varmeværket selv at producere varmen eller købe fra tredjemand. Hvis 

den omkostningsbestemte pris er mindre end substitutionsprisen, skal varmeleve-

rancen i henhold til § 20 afregnes til den omkostningsbestemte pris.  

 

154. Parterne kan ikke ved aftale fravige varmeforsyningslovens hovedregel i § 

20. Hvis modtageren af varme selv har mulighed for at producere varmen eller 

købe fra tredjemand, kan parterne ikke uden at komme i konflikt med § 20 aftale 

en andet prisfastsættelsesprincip end substitutionsprisprincippet. Parterne kan efter 

bestemmelsen i § 20 aftale en pris, der er lavere end både den omkostningsbestem-

te pris og substitutionsprisen.  

 

155. Det er på ovennævnte baggrund Energitilsynets sekretariats vurdering, at 

Energitilsynet efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, har beføjelse til at gribe 

ind over for en efter varmeforsyningsloven urimelig varmepris, selv om prisen 

eller grundlaget for beregningen af prisen er fastsat ved aftale ud fra almindelige 

aftaleretlige regler.  

 



ENERGITILSYNET  Side 23/29 

156. Drejer det sig derimod om tvistigheder i anledning af fortolkningen af indivi-

duelle varmeleveringskontrakter, må Energitilsynet henvise problemet til domsto-

lene, jf. Bent Ole Gram Mortensen, Prisbestemmelser og myndighedskompeten-

cer, side 145.  

 

157. Det samme har tidligere Gas- og Varmeprisudvalget udtrykt i afgørelsen af 

13. december 1999 om Blaabjerg Biogas' klage over afregningsforhold. Udvalget 

traf blandt andet afgørelse om, at "â?¦ spørgsmålet om biogasanlæggets tab som 

følge af uenighed om fortolkning af leveringskontrakten, herunder om hvorledes 

tabte elindtægter - som følge af at biogassen ikke leveres i tilstrækkelig mængde 

eller af fornøden kvalitet - er et spørgsmål, der må henvises til behandling ved 

voldgift eller ved domstolene."  

 

158. Det tilføjes, at Helsingør Kraftvarmeværk med en eleffekt på over 25 MW er 

omfattet af både varmeforsyningslovens prisbestemmelser og elforsyningslovens 

bestemmelse i § 75, stk. 2, om, at ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg ved fast-

sættelsen af priser og leveringsbetingelser for fjernvarme ikke må udnytte deres 

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

fjernvarmeforbrugerne.  

PRISFORMLEN I TILLÆGSAFTALENS § 5.1 

159. I den foreliggende sag har både Helsingør kommune og Energi E2 oplyst, at 

der i fortsættelse af Gas og Varmeprisudvalgets afgørelse af 26. januar 1999 blev 

indgået tillægsaftalen af 27. januar 2000, hvorved prisformlen i den oprindelige 

aftales § 5.1 blev erstattet af en ny bestemmelse. Basisvarmeprisen i den oprinde-

lige aftales § 5.1 var 82,00 kr. pr. GJ.  

 

160. Ifølge tillægsaftalens § 5.1 tager beregningen af den endelige varmeafreg-

ningspris an Helsingør Fjernvarmeforsyning fortsat udgangspunkt i en basisvar-

mepris, som reguleres med ændringer i naturgasprisen og ændringer i den almin-

delige prisudvikling. Basisvarmeprisen er i tillægsaftalens § 5.1 fastsat til 77,50 kr. 

pr. GJ til og med en levering på 540.000 GJ, herefter 67,50 kr. pr. GJ for leveran-

cer ud over 540.000 GJ. Basisvarmeprisen reguleres med en formel i hvilken for-

holdet mellem "GasV" og "GasV0" indgår, tilligemed et element til regulering for 

almindelige prisændringer udtrykt ved ændringen i nettoprisindekset.  

 

161. Ifølge tillægsaftalens § 5.1 er basisvarmeprisen fastsat ud fra en årsvirknings-

grad på 96 %, en afbrydelighedsrabat på 0,035 kr. pr. Nm
3
 og en drifts- og vedli-

geholdelsesudgift på 1,74 kr. pr. GJ.  

 

162. "GasV" er prisen for naturgas til varmeproduktion ifølge den til enhver tid 

gældende naturgastarif ifølge prisbladet fra DONG Naturgas A/S vægtet i forhold 

til det beregnede årsforbrug af naturgas til produktion af Helsingør Fjernvarmefor-

synings varmeleverance ab centraler. "GasV0" er basisperiodens pris for naturgas 

til varmeproduktion ifølge den gældende naturgastarif (Tarif 97).  
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163. Tillægsaftalens § 7.1 bestemmer, at "nærværende tillægsaftale træder i kraft 

den 1. januar 2000. Betalinger, der allerede er foretaget efter denne dato vil blive 

reguleret jævnfør prisformlen i denne tillægsaftale. Gyldigheden af hele denne 

aftale er med forbehold for, at Energitilsynet ikke gør indsigelse mod ændringerne, 

og at ændringerne ellers er i overensstemmelse med gældende lovgivning".  

 

164. Tillægsaftalens § 8.1 bestemmer, at "enhver af parterne kan til enhver tid 

fremsætte begæring om genforhandling af aftalen. Dette gælder blandt andet, så-

fremt aftalen eller dele heraf anses for at være i strid med regler (herunder regler 

vedrørende forholdet mellem varmepris og egenproduktionspris) eller påbud hid-

hørende fra offentlige myndigheder, herunder Energitilsynet. Genforhandling af 

aftalen skal under alle omstændigheder finde sted hvert femte år, første gang i år 

2004".  

 

165. Den oprindelige aftales - gældende - § 10 bestemmer, at "såfremt der opstår 

uenighed om forståelse af nærværende aftale skal parterne søge at opnå enighed 

ved forhandling. Hvis forhandlingerne ikke fører til enighed, kan uoverensstem-

melsen ikke indbringes for domstolene, men kan af enhver af parterne indbringes 

for en voldgiftsret â?¦".  

 

166. Helsingør kommune og Energi E2 er vedrørende prisformlen i tillægsaftalens 

§ 5.1 uenige om, hvorvidt den beregnede pris udtrykker substitutionsprisen eller er 

en forhandlet pris. Helsingør kommune mener, at prisformlen udtrykker den rele-

vante substitutionspris. Energi E2 mener, at der er tale om forhandlet varmepris.  

 

167. Endvidere mener Helsingør kommune, at årsvirkningsgraden på 96 % og 

drifts- og vedligeholdelsesudgiften på til 1,74 kr. pr. GJ er forkerte i tillægsafta-

lens basisvarmepris. Således mener Helsingør kommune, at der ved etablering af 

røggaskølere på de kedler som ligger til grund for beregningen af varmeprisen, 

forventes en årsvirkningsgrad på 103 %. Ifølge kommunen er drifts- og vedlige-

holdelsesudgiften på 1,74 kr. pr. GJ ikke i overensstemmelse med de faktiske 

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.  

 

168. Hertil mener Energi E2, at den beregnede varmepris er mindre end den om-

kostningsbestemte pris, fordi der ikke i beregningen af prisen efter prisformlen 

indgår elementer der lovligt kan indregnes, herunder kapitalomkostninger og ak-

kumuleret underskud.  

 

169. Energitilsynets sekretariat skal tilføje, at underskud som fremkommer som 

følge af, at eksempelvis substitutionsprisen er mindre end den omkostningsbe-

stemte pris, ikke er en indregningsberettiget omkostning i varmeprisen.  

 

170. Selv om Helsingør kommune mener at den relevante substitutionspris kan 

fastlægges på grundlag af prisformlen i tillægsaftalens § 5.1, tager kommunen 

både generelle og specifikke forbehold for substitutionsprisen, herunder om stør-

relsen af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ved egenproduktion på Hel-

singør Fjernvarmeforsynings relevante kedler.  
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171. Efter Energitilsynets sekretariats vurdering kan det herefter konkluderes på 

grundlag af parternes anbringender, at den resulterende varmepris ved beregning 

efter prisformlen i tillægsaftalens § 5.1, med det angivne grundlag for beregningen 

i tillægsaftalen, ikke utrykker den faktiske substitutionspris.  

 

172. Det understreges, at der ikke heri fra Energitilsynets sekretariats side ligger 

en fortolkningsmæssig bedømmelse af prisformlen, men alene en konstatering af, 

at Helsingør kommune med sine forbehold er enig med Energi E2 i, at tillægsafta-

lens prisformel ikke udtrykker den relevante substitutionspris. Energitilsynet be-

høver af den grund ikke at henvise spørgsmålet om prisformlen til behandling ved 

voldgift eller ved domstolene.  

 

173. Det tilføjes, at det i Bent Ole Gram Mortensen, Prisbestemmelser og myndig-

hedskompetencer, fremgår på side 148, at "retsfølgen [af manglende kompetence] 

er dog kun er partiel i den forstand, at sagen udmærket kan afgøres på baggrund af 

den kompetence, der følger af energiforsyningslovene. Det må så være op til andre 

myndigheder, herunder domstolene at (re)vurdere sagen i lyset af de bestemmelser 

eller anbringender, som energimyndighederne ikke er kompetent til at tage stilling 

til".  

 

174. Energitilsynet kan herefter træffe afgørelse i det relevante spørgsmål, som er, 

om Helsingør Fjernvarmeforsynings betaling for varmen fra Helsingør Kraftvar-

meværk er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Til brug for Energitil-

synets behandling af spørgsmålet om varmeprisen, skal Helsingør kommune og 

Energi E2 anmelde priser og grundlaget herfor efter reglerne i varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 1.  

 

175. Viser det sig i Energitilsynet bedømmelse af sagen, at den faktisk beregnede 

varmepris efter prisformlen i tillægsaftalen § 5.1 er mindre end både substitutions-

prisen og den omkostningsbestemte pris, står det parterne frit for efter almindelige 

aftaleretlige regler fortsat at afregne til den pris.  

 

176. Derfor er diskussionen om "GasV" i tillægsaftalens § 5.1 irrelevant for Ener-

gitilsynets bedømmelse af sagen.  

 

177. Med de muligheder Energitilsynet har efter varmeforsyningsloven, skal tilsy-

net heller ikke bedømme arten og kvaliteten af regnskabsoplysninger m.v., som 

parterne efter almindelige aftaleretlige regler enes om at udlevere til hinanden. 

Energitilsynets opgave er at bedømme det materiale, som parterne anmelder efter 

varmeforsyningslovens regler, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk.1, og 21, stk. 4.  
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SPØRGSMÅLET OM ANMELDELSE AF NATURGASPRISEN 

178. I spørgsmålet om naturgasprisen har Energi E2 gjort gældende, at Helsingør 

kommune som klager er part i sagen, og at forvaltningslovens § 15, stk. 1, derfor 

kan finde anvendelse over for Helsingør kommune.  

 

179. Forvaltningslovens § 15, stk. 1, bestemmer, at retten til aktindsigt i øvrigt kan 

begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens 

dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til 

den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, herunder 

1. statens sikkerhed eller rigets forsvar,  

2. rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder 

forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 

3. forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyr-

delse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om 

strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 

4. gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirk-

somhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgifts-

lovgivningen, eller 

5. det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentli-

ges forretningsvirksomhed. 

§ 15, stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et do-

kument, skal parten gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold.  

  

180. Til Helsingør kommunes og Energi E2s anbringender om forvaltningslovens 

§ 15, stk. 1, skal Energitilsynets sekretariat oplyse, at det tidligere Elprisudvalg i 

mødet den 31. august 1998 havde en generel drøftelse af fremgangsmåden ved 

behandlingen af anmeldte elleveringsaftaler, der ønskedes hemmeligholdt i medfør 

af den dagældende elforsyningslovens § 10, stk. 2.  

 

181. Baggrunden for drøftelsen var, at udvalget havde modtaget anmeldelse af en 

række aftaler om ellevering i henhold til elforsyningslovens § 10, stk. 1. For de 

anmeldte aftaler gjaldt, at der var tale om konkurrenceudsatte aftaler efter ikraft-

trædelsen af lov 486. Endvidere gjaldt det, at parterne havde anmodet om, at de 

anmeldte aftaler ikke blev offentliggjort, idet der var tale om kommercielle aftaler 

indgået i medfør af elforsyningslovens § 9 d.  

 

182. I henhold til den dagældende elforsyningslovens § 10, stk. 2, var anmeldte 

priser og betingelser offentligt tilgængelige, med mindre udvalget tiltrådte, at de 

ikke blev offentliggjort. Det var altså udvalget som sådant, der skulle afgøre, om 

anmeldte priser og betingelser skulle være fortrolige.  

 

183. De nu anmeldte kommercielle aftaler, rejste imidlertid det aktuelle problem, 

hvilke oplysninger, der i denne sammenhæng kunne præsenteres for udvalgets 

medlemmer, idet der nu var etableret konkurrence mellem de elselskaber, flere af 

udvalgets medlemmer var ansat i.  
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184. Udvalget besluttede derfor i mødet den 31. august 1998 at rette henvendelse 

til Energistyrelsen med henblik på ændring af udvalgets forretningsorden, således 

at oplysninger om drifts- og forretningshemmeligheder ikke blev afgivet over for 

det samlede udvalgs medlemmer, når det var af væsentlig økonomisk betydning 

for den person eller den virksomhed, oplysningen angik.  

 

185. Miljø- og Energiministeriet havde herefter den 28. september 1998 ændret 

udvalgets forretningsorden i overensstemmelse hermed. Ændringen trådte i kraft 7. 

oktober 1998.  

 

186. Formelt var det stadig udvalget som sådant, der i medfør af den dagældende 

elforsyningslovens § 10, stk. 2, og ud fra en konkret vurdering skulle tiltræde, at 

visse typer af anmeldte priser og betingelser ikke blev fremlagt i det offentligt 

tilgængelige register.  

 

187. Ændringen af forretningsordenen i denne sammenhæng betød, at visse kom-

mercielle oplysninger ikke blev forelagt det samlede udvalgs medlemmer, når det 

var nødvendigt for at beskytte elselskabernes interesser.  

 

188. Det var derfor nødvendigt, at udvalget generelt fastlagde, at denne type op-

lysninger i anmeldte konkurrenceudsatte aftaler ikke blev fremlagt i det offentligt 

tilgængelige register.  

 

189. Elprisudvalget afgjorde, at anmeldte kommercielle elaftaler, jf. den dagæl-

dende elforsyningslovs § 9d, blev undtaget fra offentliggørelse i medfør af lovens 

§ 10, stk. 2, i det omfang, de indeholdt oplysninger om drifts- og forretningsfor-

hold, der i medfør af forretningsordenens § 11 ikke kunne afgives over for det 

samlede udvalgs medlemmer.  

 

190. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget ikke på samme måde som Elprisud-

valget taget generel stilling til spørgsmålet om hemmeligholdelse af visse anmel-

delser eller dele af anmeldelser.  

 

191. I det foreliggende tilfælde søger Helsingør kommune specifikt oplysninger 

om prisen, som Energi E2 betaler for naturgassen til produktionen af varmen på 

Helsingør Kraftvarmeværk til Helsingør Fjernvarmeforsyning.  

 

192. Efter bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan der blandt an-

det indregnes nødvendige udgifter til energi i varmeprisen. Anmeldelsespligtige 

oplysninger i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, er tariffer, omkost-

ningsfordeling og andre betingelser med angivelse af grundlaget.  

 

193. Grundlaget vil typisk være bestemmelser om varmelevering, vedtægter og 

andet skriftligt grundlag vedrørende det retlige forhold mellem kunde og varme-

værk, samt budgetter og regnskaber vedrørende varmeprisen. Der er ikke ifølge 

loven og Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse nr. 1070 af 4. december 2000 

om regler for anmeldelse af priser, omkostningsfordeling m.v. direkte krav om, at 

der skal foretages anmeldelse af eksempelvis den budgetterede indkøbspris for 

brændslet, og efterfølgende den realiserede indkøbspris.  
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194. Energitilsynet kan dog i medfør af den ovenfor nævnte § 23 b, stk. 5, indhen-

te oplysninger, som er nødvendige til varetagelse af tilsynets opgaver efter varme-

forsyningsloven eller regler udstedt i henhold til loven.  

 

195. Om naturgasprisen mener Energi E2, at selskabet har flere leverandører af 

naturgas, der leverer til en pulje, hvorefter naturgassen fordeles blandt de centrale 

og decentrale kraftvarmeværker efter behov, herunder Helsingør Kraftvarmeværk. 

Ifølge det oplyste indgår i omkostningerne til køb af naturgassen omkostninger til 

transportkapacitet, lagerservice og balanceservice for de pågældende værker. Iføl-

ge det oplyste betyder dette, at de faktiske tilvejebringelsesomkostninger for na-

turgas til et bestemt anlæg, for eksempel Helsingør Kraftvarmeværk, ikke kan 

opgøres entydigt.  

 

196. For Energitilsynets sekretariat at se er der ikke grundlag for at anfægte, at der 

til omkostningerne til køb af naturgas skal lægges de omkostninger, der er foran-

lediget af købet. Der er heller ikke grund til at anfægte at købet af naturgas sker til 

puljer, hvorefter naturgassen fra puljerne distribueres til de enkelte produktionsan-

læg hos Energi E2.  

 

197. I hvert fald må brændselshåndteringen efter Energitilsynets sekretariats opfat-

telse som minimum ske bogholderimæssigt og regnskabsmæssigt. Denne boghol-

derimæssige og regnskabsmæssige brændselshåndtering må ske under hensynta-

gen til de principper, der er valgt til den regnskabsmæssige styring af køb, lagring 

og forbrug af naturgas på baggrund af de aftaler, som Energi E2 indgår med natur-

gasleverandørerne og eventuelt andre aktører på gasmarkedet.  

 

198. Fra kraftværkerne har Energi E2 stor og lang erfaring i brændselshåndtering. 

Uagtet disse erfaringer vedrørende indkøb, lagring, lagerstyring og forbrug af 

brændsler mener Energi E2 i det foreliggende tilfælde, at brugen af naturgas som 

brændsel i stedet for andet brændsel medfører vanskeligheder i den daglige rent 

bogholderimæssige og regnskabsmæssige håndtering af brændslet.  

 

199. Energitilsynets sekretariat finder ikke i anbringenderne fra Energi E2 holde-

punkter for dette. Under alle omstændigheder har Energi E2 efter Energitilsynets 

sekretariats vurdering et alvorligt regnskabslovgivningsmæssigt problem, og til 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser, hvis Energi E2 ikke regnskabsmæssigt 

kan dokumentere både hvor meget brændsel i fysiske enheder der anvendes i sel-

skabets produktionsanlæg, og hvor meget brændselsomkostningerne efter de valg-

te regnskabsprincipper beløber sig til i den enkelte regnskabsperiode for hvert 

enkelt produktionsanlæg.  

 

200. På den baggrund synes det i det foreliggende tilfælde vanskeligt på baggrund 

af Energi E2s egne anbringender at følge selskabet i videre udstrækning end til, at 

selve indkøbsprisen for naturgassen i de enkelte kommercielt indgåede gas-

kontrakter kan være undtaget fra offentliggørelse i det omfang denne oplysning 

fremgår i anmeldt materiale, eller på anden måde kommer til Energitilsynets kend-

skab, jf. Elprisudvalgets afgørelse af 31. august 1998, og § 13 i Energitilsynets 

forretningsorden.  
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201. § 13 i Energitilsynets forretningsorden bestemmer, at Energitilsynets med-

lemmer og andre, der deltager i eller yder bistand ved tilsynets virke, er underlagt 

tavshedspligt efter forvaltningslovens regler herom, jf. forvaltningslovens § 27.  

 

202. Den gennemsnitlige omkostning pr. m
3
 forbrugt naturgas i varmeproduktio-

nen - oven i købet distribueret fra en pulje - har ud fra Energi E2s anbringender 

intet med indkøbsprisen i de enkelte kommercielle gaskontrakter at gøre. Hertil 

kommer, at såvel brændselsomkostningen som antal producerede MWh er almin-

delige anmeldelsespligtige oplysninger til brug for Energitilsynets administration 

af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Ydermere er det oplyst på Energi E2s 

hjemmeside, at det årlige forbrug af naturgas på Helsingør Kraftvarmeværk er 

omkring 50 mio. m
3
. 

 

 


