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INDLEDNING 
1 Energitilsynet traf den 17. juni 2002 afgørelse i en sag, der vedrørte afregningen 

af varmeleverancer, som NESA Varme A/S købte hos NESA Produktion A/S til 

levering til Arbejdernes Andels Boligforening i Hjortekær.  

 

2. Blandt andet traf Energitilsynet afgørelse om, at prisformlen i aftalen mellem 

NESA Produktion A/S og NESA Varme A/S var urimelig efter varmeforsynings-

loven, fordi hele varmeprisen blev reguleret med prisen på naturgas uagtet, at visse 

omkostninger var naturgasprisen uvedkommende.  

 

3. Efterfølgende har NESA A/S i brev af 10. december 2003 til Energitilsynet 

udtalelse fremsendt et udkast til en standardkontrakt for levering af varme. Frem-

sendelsen er sket efter aftale med Energitilsynets sekretariat. Den fremsendte stan-

dardkontrakt vedrører ikke tilsynets afgørelse af 17. juni 2002, men må ses som et 

resultat af afgørelsen. Det fremgår blandt andet af standardkontrakten, at den gæl-

der mellem NESA Produktion A/S og kunden, det vil sige uden om NESA Varme 

A/S.  

 

4. Energitilsynet har efter bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 - på 

baggrund af en klage eller på eget initiativ - beføjelse til at gribe ind over for pris- 

og leveringsbestemmelser i en kontrakt, hvis pris- og leveringsbestemmelserne i 

den konkrete brug af kontrakten fører til urimelige virkninger efter varmeforsy-

ningsloven.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles NESA A/S på vegne af NESA Produktion A/S,  

 at Energitilsynet tager til efterretning, at varmeprisen i den foreslåede 

standardkontrakt for levering af varme fra NESA Produktion A/S til kun-

den beregnes ved en prisformel, der er opdelt i en variabel del og i en fast 

del. Energitilsynet er ikke afskåret fra efterfølgende på baggrund af en 

klage eller på eget initiativ at foretage en bedømmelse af den konkrete an-

vendelse af kontrakten, herunder især med hensyn til Energitilsynets vur-

dering af, om varmeprisen i aftalen er i overensstemmelse med varmefor-

syningslovens § 20, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 Energitilsynet hæfter sig især ved, at den foreslåede standardkontrakt 

mangler at give kunden information om, hvad anvendelsen af substituti-

onsprisprincippet indebærer for kunden i det tilfælde, at substitutionspris-

princippet faktisk kan finde anvendelse, herunder at det er forholdene hos 

kunden der er grundlaget for fastsættelsen af substitutionsprisen. Energitil-

synet hæfter sig også ved den omstændighed, at aftalen mangler oplysnin-

ger om hvordan og på hvilket grundlag, kontrollen af den aftalte varmepris 

efterfølgende skal foretages efter omkostningsprincippet i varmeforsy-

ningsloven, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 
SAGSFREMSTILLING 
5. I fortsættelse af Energitilsynets afgørelser i Hjortekær sagen den 17. juni 2002 

og i Skævinge sagen den 28. april 2003, har NESA A/S efter aftale med Energitil-

synets sekretariat fremsendt en standardkontrakt om varmelevering. Ifølge NESA 

skal standardkontrakten anvendes i nye aftaler om levering af varme mellem NE-

SA Produktion A/S og kunden. Ifølge det oplyste finder kontrakten i dag anven-

delse i ni tilfælde.  

 

6. Kontrakten er inddelt i følgende afsnit, her gengivet i hovedtræk:  

 

7. Afsnit 1. Aftalegrundlag/anlægget. Blandt andet bestemmer afsnittet, at NE-

SA ejer det komplette anlæg, som er placeret hos kunden. Aftalen træder i stedet 

for den tidligere aftale.  

 

8. Afsnit 2. Anlæggets drift. NESA driver og vedligeholder kraftvarmeanlægget, 

mens kunden driver og vedligeholder bygninger og varmefordelingsanlæg.  

 

9. Afsnit 3, 4, 5 og 6. Måling af energiforbrug. Varmeleverancen. Forsikring. 

Ansvar. Afsnittene fastsætter de nærmere tekniske krav til afregningsvarmemåle-

ren, herunder proceduren hvis der er formodning om målerfejl, NESAs forpligtelse 

til at levere varme på aftalens vilkår, og parternes ansvar for at tegne forsikring for 

egne anlæg. Afsnittet om ansvar fastsætter parternes erstatningsansvar.  

 

10. Afsnit 7. Generelle betalingsbetingelser.  Pkt. 7.1 bestemmer, at priser fast-

sættes i overensstemmelse med lovgivning m.v. vedrørende varmepriser. Pkt. 7.2 

bestemmer blandt andet, at beregning og regulering af kundens betaling fremgår af 

kontraktens bilag 1 (jf. nedenfor).  
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11. Afsnit 8. Ændrede forhold. pkt. 8.1 bestemmer, at under hensyn til, at nær-

værende aftale er gældende i en længere periode, er parterne enige om, at der vil 

kunne foretages reguleringer af bestemmelser i aftalen og de tilhørende bilag.  

 

12. Sådanne reguleringer kan ifølge bestemmelsen begrundes med forhold som 

ændring af prisstrukturen på det danske el- og gasmarked i forbindelse med libera-

liseringen af markederne, ændring i afregningen af el produceret på kraftvarmean-

lægget, og væsentlig ændring i kundens varmebehov eller forbrugsprofil.  

 

13. Ifølge bestemmelsen kan der af andre ændringer nævnes f.eks. ændrede krav 

fra myndigheder, herunder lovgivning, bekendtgørelser m.v. stigende anvendelse 

af alternative energi- og varmekilder eller andre særlige ændrede forhold, der ikke 

kunne forudses ved aftalens indgåelse og som væsentligt forrykker parternes øko-

nomiske forudsætninger for aftaleforholdet.  

 

14. Pkt. 8.2 oplyser, at det er et grundlæggende princip, at substitutionsprisen ikke 

må være højere end den omkostningsbestemte pris, jf. afgørelser fra Energitilsy-

net.  

 

15. Pkt. 8.3 bestemmer, at ændringer som nævnt ovenfor kan ske ved begge par-

ters skriftlige accept af ændringsdokumentet.  

 

16. Pkt. 8.4 bestemmer, at myndighedspålagte ændringer skal gennemføres og 

accepteres af parterne, så aftalens genstand og konsekvens lever op til myndighe-

dernes minimumskrav i lovgivning m.v.  

 

17. Pkt. 8.5 bestemmer, at ingen ændringer må bringe ubalance i den samlede 

driftsøkonomi for de varme- og elproducerende anlæg.  

 

18. Afsnit 9 og 10. Aftalens varighed - Opsigelse. Tvistigheder. I henhold til 

pkt. 9.1 kan aftalen ikke opsiges før 10 år fra underskriftsdato. Uenigheder om 

aftalen kan afgøres ved voldgift eller ved de almindelige domstole afhængig af 

størrelsen af det beløb, som tvisten drejer sig om.  

 

19.  Aftalens bilag 1. Prisfastsættelse, prisreguleringer, betalinger og admini-

stration. Kundens betaling for varmeleveringen for en give måned afregnes efter 

følgende formel:  
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Basispris x F/Fo x månedsforbrug + Faste omkostninger x P/Po  

hvor 

 Basisprisen er de samlede variable omkostninger i kr. pr. GJ. Basisprisen 

er angivet til 131,80 kr. pr. GJ.  

 F er månedsgennemsnittet i kr. pr. ton ekskl. moms og afgifter af fuelolie 

0,75 % svovl ifølge Oliebranchens Fælles Repræsentation. Fuelolieprisen 

udvikling kan ifølge bilag 1 ses på WWW.oil-forum.dk/ofr/listepriser. Fo-

religger der ikke tal for den pågældende måned, anvendes tal for den fore-

gående måned.  

 Fo er månedsgennemsnittet i kr. pr. ton ekskl. moms og afgifter af fuelolie 

0,75 % svovl ifølge Oliebranchens FællesRepræsentations opgørelse gæl-

dende for september 2003 = 1,557.  

 Månedsforbrug er månedens samlede varmesalg til kunden i GJ ab central 

målt på varmemåleren.  

 Faste omkostninger er de samlede faste omkostninger som er uafhængige 

af varmesalget. Faste omkostninger er angivet til 19.000 kr. pr. måned.  

 P er nettoprisindekset opgjort af Danmarks Statistik for forbrugsmåneden. 

Hvis dette ikke foreligger ved afregning, anvendes prisindekset for fore-

gående måned.  

 Po er nettoprisindekset for september 2003. 

 

20. Aflæsning af målere. NESA aflæser målere ved forbrugsmånedens udgang, 

og fremsender faktura den 20. i efterfølgende måned. Kunden betaler fakturaer 

senest den 7. i den følgende måned.  

 

21. Viderefakturering af naturgas. NESA indkøber naturgas til kundens kedel-

anlæg og fakturerer videre kunden i henhold til DONGs Fjernvarmetarif. Indkøbet 

opgøres og faktureres hver måned.  

 
BEGRUNDELSE 
22. Energitilsynet administrerer varmeforsyningslovens kapital 4 om priser. I lo-

vens § 21, stk. 4, har Energitilsynet beføjelse til at give pålæg om ændring af tarif-

fer, omkostningsfordeling eller betingelser, hvis Energitilsynet finder, at tariffer, 

omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med be-

stemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven.  

 

23. § 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 forsyningssystemerne 

â?¦".  

 

24. § 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 indskudskapital 

â?¦".  

http://www.oil-forum.dk/ofr/listepriser
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25. For anlæg omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser gælder med 

andre ord, at disse som udgangspunkt efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

kan indregne de nødvendige udgifter i prisen for den leverede energi. Idet § 20, 

stk. 1, har et omkostningsminimerende formål, må varmekøbet i almindelighed 

ikke afregnes med en pris, der overstiger prisen for den varmemængde, som købet 

erstatter. Dette prisfastsættelsesprincip - substitutionsprisprincippet - blev udviklet 

af det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg og senere taget til efterretning af Energi-

tilsynet.    

 

26. Ved anvendelse af substitutionsprisprincippet er reglen, at der kan opkræves 

den mindste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen. I 

overensstemmelse med hovedreglen i varmeforsyningslovens § 20, skal også sub-

stitutionsprisen være omkostningsbestemt. Substitutionsprisen er den pris, som 

varmemodtageren selv kan producere varmen til eller skulle betale for en tilsva-

rende varmemængde fra tredjemand.  

 

27. 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.  

 

28. I Hjortekær sagen, jf. Energitilsynets afgørelse af 17. juni 2002, havde NESA 

fremført, at varmeleverancerne til Arbejdernes Andels Boligforening i Hjortekær 

blev afregnet efter substitutionsprisprincippet. Energitilsynet accepterede dette på 

baggrund af NESAs argument om, at en kedel kunne overføres fra varmesælgeren 

(NESA Produktion A/S) til varmekøberen (NESA Varme A/S) ved en umiddelbar 

overdragelsesforretning. I 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 pris-

formel der ikke afspejlede substitutionsprisen.  

 

29. Hjortekær sagen fastslår, at substitutionsprisprincippets anvendelse ikke inde-

bærer en fravigelse af varmeforsyningslovens hovedregel i § 20 om den omkost-

ningsbestemte 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 varmeleverancen 

i henhold til § 20 afregnes til den omkostningsbestemte pris.  

 

30. I Hjortekær sagen fandt Energitilsynet endvidere, at kraftvarmeanlægget hos 

NESA Produktion A/S, som leverede varme til NESA Varme A/S til levering til 

AAB afd. 39, var omfattet af varmeforsyningslovens definition på kollektive var-

meforsyningsanlæg i § 2, stk. 1, nr. 3, samt, at varmeleverancerne fra kraftvarme-

anlægget var omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser i lovens § 20, 

stk.1 og 2.  
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31. Energitilsynet kunne efter omstændighederne acceptere, at den budgetterede 

substitutionspris for varmeleverancerne til AAB afd. 39 blev beregnet ved en pris-

formel, som viste omkostningsbudgettet for substitutionsprisen fra kedelanlægget.  

NESA standardkontrakt for levering af varme  

 

32. Det fremgår ikke af standardkontrakten hvem varmekøberen er. Er varmekøbe-

ren et varmeværk omfattet af varmeforsyningsloven, og varmeværket selv kan 

producere varmen eller købe fra tredjemand, gælder substitutionsprisprincippet.  

 

33. Hvis varmekøberen ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, eksempelvis 

fordi kunden er slutbrugeren af varmen, er den maksimale varmepris den omkost-

ningsbestemte pris i varmeforsyningslovens § 20. NESA Produktion A/S og kun-

den kan ved aftale fastsætte en anden varmepris, eksempelvis kundens egenpro-

duktionspris, når denne egenproduktionspris er mindre end den omkostningsbe-

stemte pris.  

34. Vedrørende prisbestemmelserne i kontraktudkastet mener Energitilsynets se-

kretariat, at den foreslåede prisformel i udgangspunktet ses at tage højde for, at der 

i et omkostningsbudget indgår både variable og faste omkostninger.  

 

35. Men det bør efter sekretariats mening fremgå mere tydeligt af kontrakten, at 

såvel basisprisen som det faste priselement kan tages op til genforhandling af hver 

af parterne efter nærmere vilkår. Begrundelsen er, at forudsætningerne for bereg-

ningen af såvel basisprisen som det faste priselement formentlig vil ændre sig over 

tid.  

 

36. Især skal Energitilsynets sekretariat pege på, at prisen i kontrakten beregnes på 

grundlag af en oliepris, mens det af aftalen fremgår at kundens egen kedel benytter 

naturgas som brændsel. Yderligere findes det formålstjenligt, dersom kontrakten 

nærmere forklarer elementerne i prisformlen. Eksempelvis er basisprisen ikke 

forklaret.   

 

37. Herudover er det formentlig ikke uden betydning for størrelsen af den bereg-

nede varmepris, hvilket tidspunkt der vælges som starttidspunkt for reguleringen 

for den stedfundne ændring i brændselsprisen og den generelle prisudvikling, 

sidstnævnte defineret ved nettoprisindekset. I kontraktudkastet er valgt september 

2003.  

 

38. Efter sekretariatets vurdering vil endvidere være til fordel for både NESA og 

kunden, hvis beregningen af basisprisen og det faste priselement blev nærmere 

forklaret i kontrakten.  

 

39. Med hensyn til nettoprisindeksets anvendelse behandlede Gas- og Varmepris-

udvalget i 1995 en sag, hvor varmeprisen var bestemt som en maksimumpris. 

Maksimumprisen ville alene blive ændret i opadgående retning med den aftalte 

inflationssikring gennem ændringen i nettoprisindekset. Til gengæld var der aftalt 

en række vilkår for en eventuel nedregulering af varmeprisen. Det skete ved, at 

varmeprisen blev opgjort i overensstemmelse med varmeforsyningslovens be-

stemmelser.  
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40. Hvis indbetalingerne fra forbrugerne oversteg den omkostningsbestemte var-

mepris skulle der ske en nedsættelse af varmeprisen. Gas- og Varmeprisudvalgets 

sekretariat havde samlet set ment, at inflationssikringen af varmeprisen ikke var 

urimelig, også når der blev henvist til prisnedsættelsesklausulen i aftalen.  

 

41. Den refererede afgørelse fra Gas- og Varmeprisudvalget kan tjene som inspira-

tion for NESA A/S til en udbygning af standardkontrakten.  

 

42. Afslutningsvis skal Energitilsynets sekretariat oplyse, at NESA Produktion 

A/S og NESA Varme A/S har indgået en lignende aftale som den her foreliggende 

vedrørende varmeleverancerne til Arbejdernes Andels Boligforening i Hjortekær. 

Energitilsynets sekretariat har erindret NESA A/S og Arbejdernes Andels Bolig-

forening om Energitilsynets afgørelse i Hjortekær sagen, herunder at den tilladte 

prisformel ikke fritager NESA Produktion A/S og NESA Varme A/S for at vise 

grundlaget for varmeprisen. 


