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RESUMÉ 
1. TVIS - Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S' regnskab for 2003 

forventes at vise en overdækning på 14 mio. kr., som interessentskabet ønsker 

henlagt til prisudjævning af varmepriserne for 2005, 2006 og 2007.  

 

2. TVIS peger på, at interessentskabets indkøbsmønster for varme medfører, at 

varmepriserne til aftagerne svinger op og ned i takt med svingninger i de meteoro-

logiske forhold. TVIS finder dette uheldigt.  

 

3. Energitilsynets praksis er, at konstaterede overdækninger skal indgå i prisbereg-

ningen for det følgende år.  

 

4. TVIS' begrundelse er ikke tilstrækkelig tungtvejende til at kunne begrunde en 

afvigelse fra praksis. Problemerne synes ikke at overstige andre budgetterings-

mæssige usikkerheder.  

 

5. Imødekommelse af interessentskabets anmodning vil medvirke til en udvanding 

af praksis, som på sigt vil kunne give ringere muligheder for en gennemsigtig 

prisdannelse på varmeområdet.  

 
AFGØRELSE 
6. Det meddeles TVIS - Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S, at den 

ønskede prisudjævning vil føre til urimelige priser efter varmeforsyningsloven, jf. 

lovens § 21, stk. 4. Tilsynet afviser derfor TVIS' anmodning.  

 
SAGSFREMSTILLING 
7. Ved brev af 19. december 2003 har TVIS Trekantområdets Varmetranmissions-

selskab I/S oplyst, at regnskabsåret 2003 forventes afsluttet med et resultat at pri-

mær drift på minimum 14 mio. kr. For at udligne større prisudsving har TVIS be-

sluttet et tilsvarende beløb henlagt til senere prisudligning.  

 

8. Ved brev af 19. januar 2004 har TVIS uddybet sin henvendelse.  
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9. Det fremgår, at TVIS køber industriel overskudsvarme hos Shell Raffinaderiet 

og kraftvarme hos Elsam A/S. Købsprisen for varme er billigst hos Shell Raffina-

deriet og dyrest hos Elsam A/S. Leverancerne fra Shell Raffinaderiet er konstante.  

 

10. Hvis der kommer en koldere periode, vil TVIS skulle købe mere varme hos 

Elsam A/S. Det betyder, at interessentskabets salgspris kommer til at afhænge af 

de meteorologiske forhold - og svinge op og ned i takt med vejret.  

 

11. TVIS budgetterer varmepriserne for det enkelte driftsår efter meteoroligiske 

"normalår", hvilket medfører underskud i driftsår med mersalg og overskud i 

driftsår med mindre salg.  

 

12. TVIS finder prissvingningerne uheldige og ønsker derfor driftsoverdækningen 

på 14 mio. kr. i 2003 henlagt til prisudjævning i 2005, 2006 og 2007.  

13. Virkningen af en prisudjævning for TVIS er illustreret nedenfor:  

 

Normale forudsætninger ved overførsel af tidligere års overdækning 

 

 2004 2005 2006 2007 

Varmepris (kr./GJ) 40,00 37,95 41,20 45,71 

Overført overskud fra 2003 (mio.kr.)  14   

 

Ønskede forudsætninger ved overførsel af tidligere års overdækning 

 

 2004 2005 2006 2007 

Varmepris (kr./GJ) 40,00 40,00 40,00 44,86 

Overført overskud fra 2003 (mio.kr.)  4,2 5,7 4,1 

 

14. I den første oversigt indgår hele overdækningen i prisberegningen for 2005; 

mens overdækningen i den anden oversigt er fordelt over perioden 2005, 2006 og 

2007.  

 
BEGRUNDELSE 
15. Lovgrundlaget for Energitilsynets vurdering er varmeforsyningslovens § 20 

om prisberegning for varme og den heraf afledte praksis, jf. lovens § 21, stk. 4. 

Udgangspunktet er en vedtagelse i det daværende Gas- & Varmeprisudvalg - før-

ste gang - i mødet den 7. september 1981 af retningslinier for prisberegningen. 

Heri fastslås, at et konstateret overdækning/underdækning i et regnskabsår indreg-

nes i varmepriserne i budgettet for det efterfølgende år.  

 

16. I enkelte tilfælde har Gas- & Varmeprisudvalget dog accepteret, at såvel over- 

som underdækninger kunne afvikles over en længere periode. Begrundelsen har 

hver gang været, at afvikling over en kort periode kunne medføre endog meget 

store prisudsving i et enkelt år. Udvalget har i stedet anbefalet selskaberne at bruge 

mulighederne for prisændringer i løbet af varmeåret, således at store over-

/underdækninger blev undgået.  

 

17. Det spørgsmål, der foreligger til beslutning for Energitilsynet, er, om der i det 

konkrete tilfælde, er forhold, der taler for at afvige fra den normale praksis.  
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18. Grundlaget for tilsynets praksis er bl.a., at en meget kort indregningsperiode 

for et evt. overskud/underskud betyder, at udligningen også sker hos de kunder, 

som har fået leveret til for høj/lav varmepris. Desuden giver en kort periode et øget 

incitament til løbende budgetopfølgning og budgetkorrigering. Hertil kommer, at 

prissignalerne kan påvirke forbrugerne til en hensigtsmæssig adfærd.  

 

19. TVIS begrunder - som nævnt - henvendelsen med, at interessentskabet finder 

prissvingningerne uheldige.  

 

20. Det fremgår af oversigterne i sagsfremstillingen, at en samlet indregning af 

overskuddet i 2005 vil føre til en prisnedsættelse på 2,05 kr. per GJ - fra 40,00 til 

38,95 kr. per GJ. Og derefter en prisstigning for 2006 på 3,25 kr. per GJ - fra 

38,95 til 41,20 kr. per GJ.  

 

21. Ved prisudjævning forventes prisen at kunne holdes på 40,00 kr. per GJ indtil 

2007.  

 

22. Energitilsynet har i mødet den 7. september 2001 behandlet en sag fra Kølvrå 

Fjernvarmeværk, der ønskede udligning af et driftsunderskud i 2000 udlignet over 

2001, 2002 og 2003. Tilsynet accepterede en udligning med lige store beløb i de 

tre år. Der var imidlertid i sagen tale om indregning af et ganske stort driftsunder-

skud. Ved en budgetkorrektion for varmeåret 2001 ville prisstigningen udgøre 76 

pct., mens en udligning over 3 år førte til en prisstigning på 26 pct. i 2001 og 8,6 

pct. i 2002 og 2003.  

 

23. Energitilsynets sekretariat finder ikke, at TVIS' begrundelse er tilstrækkeligt 

grundlag for at afvige fra praksis.  

 

24. Som nævnt i pkt. 8 budgetterer TVIS på grundlag af et meteorologisk "nor-

malår". Det må også være muligt for interessentskabet at udføre en budgetopfølg-

ning i årets løb og rette priserne for resten af året, således der ikke opstår uhen-

sigtsmæssigt store udsving i forhold til budgettet.  

 

25. TVIS' problemer synes ikke større end de øvrige usikkerheder, der ligger ved 

en budgettering med hensyn til brændsler, fx kursudsving på dollaren, som har 

betydning for værker med naturgasfyring.  

 

26. Såfremt TVIS' ønske blev accepteret af Energitilsynet ville det i øvrigt kunne 

føre til en udvanding af praksis, som på sigt vil kunne give ringere muligheder for 

en gennemsigtig prisdannelse på området. 

 

 


