
 

 

 

 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

 

Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. - 
forslag til en swap-forretning 
Dato: 26.04.2004•Journalnr.: 3/1322-8901-0202/HRJ 
 
PRÆSENTATION AF SAGEN 
Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. blev etableret pr. 1. januar 2000 og 

overtog dermed den virksomhed, som den kommunale varmeforsyning i Rønne 

tidligere havde drevet.  

 

Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. (herefter benævnt Rønne Vand- og 

Varmeforsyning) har store gældsforpligtelser, som er overtaget fra Rønne kom-

mune vedrørende den kommunale varmeforsyning. Gældsforpligtelserne forelig-

ger i det væsentligste i form af inkonvertible fastforrentede lån. I sagen bliver der 

redegjort for baggrunden for de store lån, som kun vedrører varmeforsyningsvirk-

somheden.  

 

Rønne Vand- og Varmeforsyning anmodede den 19. januar 2004 Energitilsynet 

om at bedømme, om tilsynet ville acceptere, at varmeforsyningen anvendte et fi-

nansielt redskab, en swap, for at reducere renteudgifterne.  

 

Herudover fremgår det af sagen, at Rønne Vand- og Varmeforsyning overtog den 

underdækning, som den kommunale varmeforsyning havde akkumuleret pr. 31. 

december 1999. Rønne Vand- og Varmeforsyning har i fjernvarmeprisen valgt at 

afskrive underdækningen på samme måde som et anlægsaktiv.  

 
INDLEDNING 
1. Rønne Vand- og Varmeforsyning blev etableret pr. 1. januar 2000 og overtog 

dermed den virksomhed, som den kommunale varmeforsyning tidligere havde 

drevet. Ved overdragelsen af varmeforsyningsvirksomheden overtog Rønne Vand- 

og Varmeforsyning de gældsforpligtelser, som kommunen havde påtaget sig ved 

at finansiere den kommunale varmeforsyning, samt den underdækning der var 

akkumuleret i den kommunale forsyning pr. 31. december 1999.  

 

2. Gældsforpligtelserne foreligger ifølge det oplyste i det væsentligste i form af 

inkonvertible fastforrentede lån (96 pct. af låneporteføljen), og en mulighed for at 

reducere renteudgifterne er efter Rønne Vand- og Varmeforsynings opfattelse at 

indgå i en swap-forretning.  
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3. I den finansielle teori er en swap beskrevet som et arrangement, i hvilket to 

virksomheder låner hinanden penge på forskellige vilkår, eksempelvis i forskellige 

valutaer eller med forskellige rentevilkår. Rønne Vand- og Varmeforsyning oply-

ser, at der i swap-forretningen er planlagt modsat rettede finansielle aftaler. Disse 

aftaler har til formål at håndtere risiko.  

 

4. Den kommunale varmeforsyning havde gennem årene oparbejdet en underdæk-

ning, som Rønne kommune løbende havde finansieret. Underdækningen overtog 

Rønne Vand- og Varmeforsyning pr. 1. januar 2000. Rønne Vand- og Varmefor-

syning valgte i det anmeldte regnskab efter varmeforsyningsloven at optage un-

derdækningen som et anlægsaktiv, og afskrive beløbet over afskrivningsperioden 

for forsyningens materielle anlægsaktiver med virkning for varmeprisen.  

 

5. Efter Energitilsynets praksis skal en underdækning afvikles i som hovedregel 

det følgende års priser. I særlige tilfælde er det blevet accepteret at afvikle meget 

store underdækninger over en længere årrække. I disse særlige tilfælde har Energi-

tilsynet godkendt en afviklingsperiode på op til 5 år.  

 

6. Endvidere gælder i §§ 1-3 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af 

indskudskapital m.v., at afskrivninger efter varmeforsyningsloven vedrører anlæg.  

 

7. Dog indeholder bekendtgørelse nr. 175 i § 7 en undtagelsesbestemmelse. Efter 

bestemmelsen kan Energitilsynet i tilfælde, hvor bestemmelserne om blandt andet 

driftsmæssige afskrivninger medfører væsentlige ulemper for varmeforsynings-

virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem varmeforsyningsvirk-

somhederne, undtage fra bestemmelserne.  

 

8. Uanset undtagelsesbestemmelsen skal afskrivningsgrundlaget efter varmeforsy-

ningsloven i Rønne Vand- og Varmeforsyning nedsættes med 1,4 mio.kr. Beløbet 

på 1,4 mio.kr. vedrører en difference mellem de efter varmeforsyningsloven an-

meldte værdier pr. 31. december 1999 i den kommunale varmeforsyning, og ind-

gangsværdierne i Rønne Vand- og Varmeforsyning pr. 1. januar 2000.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a.,  

 at Energitilsynet er bekendt med, at swap-forretninger er sædvanligt fore-

kommende i andre dele af energisektoren i en forsigtig og omhyggelig fi-

nansiel forvaltning. Det ligger uden for Energitilsynets beføjelser i hen-

hold til varmeforsyningslovens kapitel 4 at vurdere risikoprofilen i den 

konkrete swap-forretning, som er foreslået af Rønne Vand- og Varmefor-

syning A.m.b.a. En sådan risikovurdering påhviler den daglige ledelse og 

bestyrelsen,  

 at Energitilsynet kan tiltræde, at Rønne Vand- og Varmeforsyning 

A.m.b.a. som et anlægsaktiv afskriver restsaldoen på underdækningen pr. 

31. december 1999 i varmepriserne, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. 

marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesterin-

ger og forrentning af indskudskapital m.v., over en periode på 5 år indtil 

den 31. december 2008. Årets afskrivning og saldoen på underdækningen 

skal fremgå af anmeldelsen af regnskaber efter varmeforsyningsloven,  
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 at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, finder, 

at restsaldoen på underdækningen skal reduceres med 1.479.000 kr. med 

virkning for varmeprisen.  

 
SAGSFREMSTILLING 
9. Om forståelsen af swap-forretningen angiver Rønne Vand- og Varmeforsyning, 

at parterne i aftalen "bytter" lån i en periode.  

 

10. I den finansielle teori er en swap beskrevet som et arrangement, i hvilket to 

virksomheder låner hinanden penge på forskellige vilkår, eksempelvis i forskellige 

valutaer eller med forskellige rentevilkår.  

 

11. En renteswap kan eksempelvis foregå på den måde, at en virksomhed og en 

bank aftaler, at banken betaler virksomheden hvad der svarer til omkostningerne i 

et af virksomheden indgået fast forrentet lån mod, at virksomheden dækker ban-

kens udgifter til dækning af omkostningerne i et lån med variabel forrentning.  

 

12. Aktuelt påtænker Rønne Vand- og Varmeforsyning ifølge det oplyste en løs-

ning med 60 mio.kr. i renteswap fra fast rente i danske kroner til variabel rente i 

danske kroner over 5 år, og med 40 mio.kr. i renteswap fra faste rente i danske 

kroner til variabel rente i schweizerfranc over 3 år.  

 

13. I alt vil der i den ønskede swap-forretning indgå lån med 100 mio.kr., svarende 

til ca. ¼ af varmeforsyningens samlede langfristede gæld på ca. 410 mio.kr. pr. 31. 

december 2002.  

 

14. Det foreligger oplyst, at Rønne Vand- og Varmeforsyning af selskabets bank-

forbindelse er blevet gjort opmærksom på, at der er gode muligheder for at få ned-

bragt selskabets renteudgifter ved at lade en del at selskabets lån indgå i en swap-

forretning.  

 

15. Bankforbindelsen har over for Rønne Vand- og Varmeforsyning fremført, at 

selskabets rentebesparelse vil kunne være ca. 1,8 mio.kr. pr. år i de første tre år og 

ca. 1,0 mio.kr. i de sidste to år. Det foreligger oplyst, at bankforbindelsen vil over-

våge markedet således, at Rønne Vand- og Varmeforsyning på et givet tidspunkt i 

den fem årige periode kan gribe ind med den modsat rettede swap-forretning, og 

dermed låse renten fast i restperioden for at minimere risikoen for tab ved en even-

tuel større rentestigning end forudsat.  

 

16. Når den tre årige henholdsvis den fem årige periode udløber, vil Rønne Vand- 

og Varmeforsyning være tilbage i de fast forrentede lån på de oprindelige vilkår i 

lånenes restløbetid.  

 

17. Om lånene er oplyst, at Rønne Vand- og Varmeforsyning har fastforrentede 

lån på i alt ca. 396 mio.kr. og variabelt forrentede lån på i alt ca. 14 mio.kr. De fast 

forrentede lån er inkonvertible, hvorfor en låneomlægning ikke umiddelbart synes 

at være mulig. Det er oplyst, at renten på de inkonvertible lån ligger på i gennem-

snit 5-6 pct. Det er oplyst, at den variable rente i dag ligger på omkring 2 pct.  
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18. Rønne Vand- og Varmeforsyning mener, at hvis det var muligt at omlægge 

lånene, ville långiver kræve en betaling for den fortjeneste, som långiver mistede 

ved omlægningen.  

 

19. Flere varmeforsyninger indgår ifølge Rønne Vand- og Varmeforsyning i swap-

forretninger.  

SAGENS NÆRMERE OMSTÆNDIGHEDER  

20. Rønne Vand- og Varmeforsyning har en for virksomhedens størrelse betydelig 

gæld. Det findes derfor formålstjenligt at beskrive sagens nærmere omstændighe-

der.  

 

21. Den kommunale varmeforsyning, Rønne Varmeforsyning, etablerede i perio-

den 1988 - 1993 fjernvarmeforsyning i det meste af Rønne by.  

 

22. Ifølge prisanmeldelserne fra den kommunale varmeforsyning var den variable 

fjernvarmepris for almindelige fjernvarmeforbrugere i udbygningsfasen 130,78 kr. 

pr. GJ ekskl. moms. Den faste afgift var i perioden 840 kr. pr. år ekskl. moms. 

Gennemsnitsprisen var 147,58 kr. pr. GJ ekskl. moms ved et forbrug på 50 GJ pr. 

år. Tilslutningen var gratis for bestående huse, der blev tilsluttet nettet i takt med 

etableringen af fjernvarmenettet.  

 

23. For større fjernvarmeforbrugere, herunder erhverv, var den anmeldte gennem-

snitlige fjernvarmepris 115,22 kr. pr. GJ ekskl. moms ved et forbrug på 15.000 GJ 

pr. år.  

 

24. Efter udbygningsfasen skete der kun små justeringer af fjernvarmepriserne. 

Således anmeldte den kommunale varmeforsyning til ikrafttrædelse pr. 1. maj 

1995 priser, der ifølge det anmeldte gav en gennemsnitspris for almindelige fjern-

varmeforbrugere på 149,10 kr. pr. GJ ekskl. moms. Gennemsnitsprisen for større 

fjernvarmforbrugere var i samme anmeldelse 119,13 kr. pr. GJ ekskl. moms.  

 

25. Til ikrafttrædelse pr. 1. maj 1997 var gennemsnitspriserne for de to forbruger-

kategorier på henholdsvis 158,46 kr. pr. GJ og 126,74 kr. pr. GJ, begge beløb 

ekskl. moms. Til ikrafttrædelse pr. 1. maj 1999 var gennemsnitspriserne for de to 

forbrugerkategorier på henholdsvis 168,16 kr. pr. GJ og 134,53 kr. pr. GJ.  

 

26. Fjernvarmeforsyningens samlede bogførte anlægsaktiver udgjorde primo 1993 

225,2 mio.kr. ifølge anmeldte regnskaber efter varmeforsyningsloven, heraf distri-

butionsnet med 185,4 mio.kr., central med 37,8 mio.kr., og øvrige anlægsaktiver 

med 2,0 mio.kr. Den samlede tilgang i året var på 57,3 mio.kr., således at forsy-

ningen ultimo 1993 havde samlede anlægsaktiver på 282,5 mio.kr., finansieret 

over mellemregningskontoen med Rønne kommune. Hertil kom omsætningsakti-

ver på 21,9 mio.kr.  

 

27. Fra 1994 og frem udgiftsførte den kommunale varmeforsyning renteudgifter i 

prisregnskabet, men stort set ingen afskrivninger på central og distributionsnet.  
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28. Pr. 31. december 1999 havde den kommunale varmeforsyning anlægsaktiver 

på 390,5 mio.kr. ifølge anmeldte regnskaber efter varmeforsyningsloven, fordelt 

på distributionsnet med 255,1 mio.kr., central med 132,6 mio.kr., og øvrige aktiver 

med 2,8 mio.kr. Mellemregningskontoen med kommunen var pr. 31. december 

1999 på 449,5 mio.kr. ifølge det anmeldte regnskab for året. Forskellen mellem de 

samlede bogførte aktiver og mellemregningskontoen var anmeldt som underdæk-

ning.  

 

29. Mellemregningskontoen med Rønne kommune var steget fra anmeldt 340,0 

mio.kr. i 1993 til de ovenfor anførte 449,5 mio.kr. pr. 31. december 1999. Af de 

anmeldte regnskaber fra den kommunale varmeforsyning op til år 2000 fremgår, at 

underdækningen er blevet akkumuleret over årene, startende fra 9,5 mio.kr. primo 

1993 til 59,0 mio.kr. pr. 31. december 1999.  

 

30. I tabelform ses følgende udvikling i de anførte hovedtal i de anmeldte regn-

skaber efter varmeforsyningsloven: 

 

 
1993 

mio.kr. 

1995 

mio.kr. 

1997 

mio.kr. 

1999 

mio.kr. 

Net 222,7 227,7 241,6 255,1 

Central 57,2 130,5 139,6 132,6 

Øvrige anlæg 2,6 2,7 2,7 2,8 

Anlæg i alt 282,5 360,9 383,9 390,5 

Omsætningsaktiver 21,9 0 0 0 

Årets underdækning 35,6 49,1 54,5 59,0 

Mellemregning med kom-

munen 
340,0 410,0 438,4 449,5 

Afskrivninger i varmepris 0 0 2,2 15,3 

 

31. Pr. 1. januar 2000 blev kommunens varmeforsyningsvirksomhed overført til 

det nyetablerede Rønne Vand- og Varmeforsyning. Kommunens lån vedrørende 

den kommunale varmeforsyning blev ved tillæg til låneaftalerne overført til Rønne  

 
VAND- OG VARMEFORSYNING.  

32. De materielle anlægsværdier i Rønne Vand- og Varmeforsynings varmevirk-

somhed var pr. 1. januar 2000 optaget til 450,9 mio.kr. i årsberetningen. Værdier-

ne i årsberetningen er anmeldt til Energitilsynet som værende afskrivningsgrund-

laget efter varmeforsyningsloven. Dette indebærer, at der foretages afskrivninger 

på anlægsværdierne med virkning for fjernvarmepriserne efter den 1. januar 2000.  

 

33. Pr. 31. december 1999 var anlægsværdierne i det anmeldte regnskab efter var-

meforsyningsloven opgjort til i alt 390,5 mio.kr. Forskellen mellem indgangsvær-

dierne på i alt 450,9 mio.kr. pr. 1. januar 2000 og værdierne pr. 31. december 1999 

er på 60,4 mio.kr., og ifølge det oplyste den prismæssige underdækning pr. 31. 

december 1999. Dette beløb er til Energitilsynet anmeldt til 59,0 mio.kr. Der er 

således en difference på 1,4 mio.kr. (1.479.000 kr.)  
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34. Rønne Vand- og Varmeforsyning kommer ved en beregning frem til en diffe-

rence på godt 0,9 mio.kr. Der er således enighed mellem Rønne Vand- og Varme-

forsyning og Energitilsynets sekretariat om, at der er en difference, og Energitilsy-

net lægger derfor vægt på, at beløbet på 1,4 mio.kr. fremkommer direkte ved at 

sammenholde regnskabsoplysningerne.  

 

35. Om fremgangsmåden i værdiansættelsen af anlægsaktiverne pr. 1. januar 2000 

er oplyst, at Rønne Vand- og Varmeforsyning som led i overdragelsesforretningen 

mellem kommunen og forsyningen afviklede gælden vedrørende underdækningen. 

Forsyningen valgte at indregne beløbet i anlægsværdien pr. 1. januar 2000 for at 

afskrive beløbet i fjernvarmepriserne, som alternativ til at udligne underdækningen 

i priserne over en periode ved underskudsfremføring.  

 

36. Vedrørende den overtagne langfristede gæld i Rønne Vand- og Varmeforsy-

ning fremgår af forsyningens årsberetning for år 2000, at gælden pr. 1. januar 2000 

var på i alt 436,5 mio.kr. fordelt på gæld til Kommunekredit på 288,3 mio.kr., 

gæld til bankforbindelsen på 141,2 mio.kr. og en mindre gæld til en anden bank på 

7,0 mio.kr.  

 

37. Inkl. overtagne kortfristede gældsposter på 13,2 mio.kr. var den samlede over-

tagne gæld i Rønne Vand- og Varmeforsyning pr. 1. januar 2000 på 449,7 mio.kr. 

Differencen mellem dette beløb og saldoen på mellemregningskontoen pr. 31. 

december 1999 er på 0,2 mio.kr., og udgør i sammenhængen et uvæsentligt beløb.  

 
BEGRUNDELSE 
38. Sagsfremstillingen bliver indledningsvis opsummeret i et afsnit om fjernvar-

meforbrugernes situation pr. 1. januar 2000. I afsnittet indgår Energitilsynets be-

dømmelse af metoden, som Rønne Vand- og Varmeforsyning valgte for at afvikle 

den underdækning, der var oparbejdet i den kommunale varmeforsyning før den 

31. december 1999.  

 

39. Det retlige grundlag for Energitilsynets bedømmelse af sagen er følgende:  

 

40. Energitilsynets beføjelse i sagen findes i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

Bestemmelsen fastsætter, at finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling 

eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a 

eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet 

ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, om-

kostningsfordeling eller betingelser.  

 

41. § 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.  
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42. § 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.  

 

43. 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.  

 

44. De nærmere regler for driftsmæssige afskrivninger findes i bekendtgørelse nr. 

175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinveste-

ringer og forrentning af indskudskapital efter lov om varmeforsyning. Afskriv-

nings- og henlæggelsesreglerne findes i bekendtgørelsens §§ 1-5.  

 

45. For så vidt angår afskrivningsgrundlaget bestemmer bekendtgørelsen i § 1, at 

for idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag 

af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag.  

 

46. Bekendtgørelsens § 2, bestemmer, at for nye anlæg indregnes driftsmæssige 

afskrivninger i priserne på grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af 

henlæggelser.  

 

47. Bekendtgørelsen bestemmer i § 3, stk. 1, at der ved anlægssum forstås anskaf-

felsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen. 

Heri kan endvidere indregnes byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet.  

 

48. Bekendtgørelsens § 7, fastsætter, at i tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 

medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig 

ulighed mellem virksomhederne, kan Energitilsynet undtage fra bestemmelserne.  

Fjernvarmeforbrugernes situation pr. 1. januar 2000  

 

49. Rønne kommune finansierede den kommunale varmeforsynings netudbygning 

i 1988 - 1993 og investeringerne i centralen. I løbet af 1990'erne finansierede 

kommunen de løbende anlægsinvesteringer samt den prismæssige underdækning. 

Den kommunale varmeforsyningens prispolitik havde været, at der i de årlige pris-

fastsættelser ikke skulle indregnes afskrivninger på anlægsinvesteringerne, således 

at der fremkom likviditet til nedbringelse af gælden til kommunen.  

 

50. Den kommunale varmeforsyning fastsatte et prisniveau, der ikke indebar no-

gen driftsmæssige overdækninger af betydning til nedbringelse af tidligere opståe-

de underdækninger, og dermed også til nedbringelse af den del af mellemreg-

ningskontoen med kommunen, der vedrørte finansieringen af den løbende drift i 

forsyningen.  

51. Den kommunale varmeforsyning holdt på den måde fjernvarmepriserne kun-

stigt nede med den konsekvens, at mellemregningskontoen med Rønne kommune 

var steget til 449,5 mio. kr. pr. 31. december 1999, svarende til en gæld på ca. 

107.000 kr. for hver af de 4.200 fjernvarmeforbrugere.  

 

52. Den kommunale varmeforsynings prisfastsættelse gennem 1990'erne må be-

tegnes som ejendommelig.  
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53. Prisfastsættelsen har ifølge den kommunale varmeforsynings anmeldte regn-

skaber og oplysningerne fra Rønne Vand- og Varmeforsyning medført, at fjern-

varmeforbrugerne først nu betaler til afviklingen af den gæld, som den kommunale 

varmeforsyning havde oparbejdet til Rønne kommune pr. 31. december 1999.  

 

54. Fjernvarmeforbrugernes betaling sker ved, at Rønne Vand- og Varmeforsyning 

indregner driftsmæssige afskrivninger i fjernvarmeprisen. Afskrivningerne pr. 1. 

januar 2000 sker på grundlag af den efter varmeforsyningsloven afskrevne værdi 

af anlæggene pr. 31. december 1999, tillagt den akkumulerede underdækning i den 

kommunale varmeforsyning pr. samme dato.  

 

55. Ifølge Energitilsynets praksis indregnes en underdækning i som hovedregel det 

følgende års priser. I særlige tilfælde er det blevet accepteret at afvikle meget store 

underdækninger over en længere årrække.  

 

56. Endvidere fremgår det af §§ 1-3 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer m.v., at drifts-

mæssige afskrivninger vedrører afskrivninger på anlæg, og afskrivningerne sker på 

grundlag af anskaffelsesværdier.  

 

57. I tilfælde, hvor bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 175 om blandt andet af-

skrivninger medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller 

urimelig ulighed mellem virksomhederne, kan Energitilsynet efter bekendtgørel-

sens § 8 undtage fra bestemmelserne.  

 

58. I den foreliggende sag medfører den valgte metode for den prismæssige hånd-

tering af underdækningen, at denne afvikles over den periode, som anlæggene 

afskrives. For distributionsnettets vedkommende er afskrivningsperioden på 30 år 

ifølge Rønne Vand- og Varmeforsynings årsberetning. Afskrivningsperioden er 

den maksimale afskrivningsperiode i bekendtgørelse nr. 175.  

 

59. Det kan i øvrigt konstateres, at bygninger i årsberetningen afskrives over en 

periode på 50 år, hvilket ikke er tilladt efter varmeforsyningsloven.  

 

60. Underdækningen pr. 31. december 1999 udgør et væsentligt beløb. Idet Rønne 

Vand- og Varmeforsyning ved etableringen pr. 1. januar 2000 rydder op i de øko-

nomiske forhold hos den kommunale varmeforsyning er det rimeligt, at Energitil-

synet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 175 tiltræder, at Rønne Vand- og Varme-

forsyning efter omstændighederne afvikler gælden vedrørende underdækningen på 

den af selskabet valgte måde, det vil sige ved egentlige driftsmæssige afskrivnin-

ger.  

 

61. Efter Energitilsynets faste praksis bør afskrivningsperioden for underdæknin-

gen begrænses til 5 år fra nu, men således, at afskrivningsperioden bliver på i alt 9 

år fra år 2000 til og med år 2008.  

 

62. Dette vil dog ikke gælde differencen på 1,4 mio.kr. mellem værdierne i den 

kommunale varmeforsyning pr. 31. december 1999 og indgangsværdierne i Rønne 

Vand- og Varmeforsyning pr. 1. januar 2000, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4.  
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63. Det tilføjes, at der er enighed mellem Rønne Vand- og Varmeforsyning og 

Energitilsynets sekretariat om, at underdækningen fejlagtigt stadig figurerer i sel-

skabets anmeldte regnskaber efter varmeforsyningsloven. Rønne Vand- og Varme-

forsyning retter fejlen.  

SWAP-FORRETNINGEN 

64. Renteudgifter, eller som nævnt i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, finansie-

ringsudgifter ved fremmedkapital, kan af de af bestemmelsen omfattede virksom-

heder indregnes i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Energitilsynet har i § 21, stk. 4, beføjelse 

til at bedømme fra sag til sag, om finansieringsudgifterne ved indregning i priserne 

medfører urimelige priser.  

 

65. Som sagen foreligger oplyst for Energitilsynet har Rønne Vand- og Varmefor-

syning overtaget de inkonvertible lån, som kommunen tidligere optog hos Kom-

munekredit og hos bankforbindelsen. Der er hovedsageligt tale om fastforrentede 

lån med en rente på i gennemsnit 5-6 pct. Ifølge det oplyste kan der i dag optages 

lån med en variabel rente på omkring 2 pct.  

 

66. Ifølge det oplyste kunne renteudgifterne i priserne for fjernvarmen fra Rønne 

Vand- og Varmeforsyning være mindre i dag, hvis varmeforsyningen havde haft 

adgang til at omlægge lånene, og havde benyttet sig af denne adgang. Det kan ved 

en beregning vises, om finansieringsomkostningerne samlet set ville blive mindre 

ved at låneomlægge, når omkostningerne ved låneomlægningen bliver taget i be-

tragtning.  

 

67. Renteudgifter indgår, som anført tidligere, i begrebet finansieringsudgifter ved 

fremmedkapital i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Finansieringsudgifter ved 

fremmedkapital er ikke nærmere forklaret i varmeforsyningsloven eller i lovbe-

mærkningerne. Tidligere anvendte prisbestemmelserne begrebet forrentning af 

fremmedkapital. Finansieringsudgifter ved fremmedkapital er efter ordlyden bre-

dere end forrentning af fremmedkapital.  

 

68. Selv om swap-forretningen er møntet på at reducere renteudgifterne i Rønne 

Vand- og Varmeforsynings drift bør Energitilsynet ikke se bort fra, at swap-

forretningen lever sin egen tilværelse løsrevet fra den oprindelige renteudgift.  

 

69. Dette kommer blandt andet til udtryk i det anførte fra Rønne Vand- og Varme-

forsyning om, at der i swap-forretningen er planlagt modsat rettede aftaler, hvis 

der opstår risiko for tab. Når beslutningen om swap-forretningen er effektueret, 

bliver det således et formål i sig selv at indgå nye finansielle aftaler for at minime-

re risikoen for tab i en given situation.  

 

70. Swap-forretninger er efter det oplyste sædvanligt forekommende i andre dele 

af energisektoren i en forsigtig og omhyggelig finansiel forvaltning. Det ligger 

uden for Energitilsynets beføjelse i henhold til varmeforsyningslovens kapitel 4 at 

vurdere risikoprofilen i den konkrete swap-forretning, som er foreslået af Rønne 

Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. En sådan risikovurdering påhviler den daglige 

ledelse og bestyrelsen. 


