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PRÆSENTATION AF SAGEN 
1. Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. er beliggende i Aalborg Kom-

mune. Med Byrådets godkendelse overtager Aalborg Kommunes fjernvarmeforsy-

ning decentrale kraftvarmeværker i Aalborg Kommune. Principperne for fjern-

varmeforsyningens overtagelse af decentrale kraftvarmeværker er blevet godkendt 

af Energitilsynet og tidligere af Gas- og Varmeprisudvalget.  

 

2. Fjernvarmeforsyningen overtog Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk 

A.m.b.a. den 1. februar 2003. I forbindelse med overtagelsen stillede kraftvarme-

værket en kontant garanti over for Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning til 

dækning af ikke oplyste bindinger og krav, der måtte blive gjort gældende inden 

den 1. februar 2004.  

 

3. I den anledning anmoder revisionsfirmaet Deloitte & Touche på vegne af kraft-

varmeværket om Energitilsynets godkendelse til, at det driftsmæssige resultat for 

perioden 1. juni 2002 til 31. januar 2003 opgjort ved regnskabsårets udløb pr. 30. 

juni 2003 først indgår i den endelige afsluttende afregning hos forbrugerne efter 

frigivelsen af garantien den 1. februar 2004. Det er oplyst, at der ved opløsningen 

af kraftvarmeværket er overskydende kapital.  

 

4. Sagen er mere omfattende end Energitilsynets bedømmelse af spørgsmålet fra 

Deloitte & Touche, fordi en bestemmelse i kraftvarmeværkets vedtægter begræn-

ser tilbageføringen af eventuelt overskud til andelshaverne ved opløsningen af 

værket. Endvidere er det pålagt Energitilsynet at undersøge, om parterne har over-

holdt bestemmelserne i varmeforsyningsloven om overdragelse af forbrugerejet 

forsyningsvirksomhed.  
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INDLEDNING 
5. På ordinær generalforsamling den 24. september 2002 vedtog andelshaverne i 

Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. bestyrelsens forslag om, at lade 

Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning overtage kraftvarmeværkets hidtil drev-

ne virksomhed. Overdragelsen skete pr. 1. februar 2003.  

 

6. Ved brev af 9. september 2003 anmodede revisionsfirmaet Deloitte & Touche 

på vegne af Kraftvarmeværket om Energitilsynets godkendelse til, at kraftvarme-

værket udarbejder to slutopgørelser for regnskabs-/varmeåret 1. juli 2002 - 30. juni 

2003. Den ene opgørelse er en acontoopgørelse, og den anden opgørelse er den 

endelige opgørelse for varme leveret i perioden fra 1. juli 2002 til 31. januar 2003.  

 

7. Det fremgår af brevet af 9. september 2003 at baggrunden for anmodningen er, 

at kraftvarmeværket ønsker at vente med den endelige opgørelse, indtil den af 

værket stillede garanti på 250.000 kr. over for Aalborg Kommunes fjernvarmefor-

syning frigives den 1. februar 2004.  

 

8. Sagen vedrører for det første tidspunktet for tilbageføring af eventuel kalkulati-

onsmæssig overdækning til forbrugerne. Efter fast praksis, jf. kalkulationsreglerne 

udarbejdet af det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg på baggrund af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser, og godkendt af Energitilsynet, skal årets over- eller 

underdækning fra leverancerne af fjernvarmen tilbageføres eller opkræves i som 

hovedregel det følgende års priser.  

 

9. I det foreliggende tilfælde er kraftvarmeværket efter overdragelsen uden egent-

lig drift, og den endelige opgørelse af værkets formue afventer frigivelsen af den 

stillede garanti pr. 1. februar 2004. Tidspunktet for den endelige afregning skal ses 

i forhold hertil og i forhold til, at udligningen af over- eller underdækning ved 

indregning i priserne vil blive spredt over hele året.  

 

10. For det andet vedrører sagen fordelingen af kraftvarmeværkets formue, fordi 

det af kraftvarmeværkets vedtægter fremgår, at overskud i forbindelse med opløs-

ningen maksimalt kan tilbagebetales til andelshaverne med det beløb, som svarer 

til den indskudte kapital. Den resterende formue skal anvendes til almennyttige 

formål.  

 

11. Kraftvarmeværkets vedtægter er omfattet af Energitilsynets indgrebsbeføjelse i 

varmeforsyningsloven (§ 21, stk. 4, jf. § 21, stk. 6). Idet kalkulationsmæssig over-

dækning eller underdækning er et mellemværende mellem forbrugerne og kraft-

varmeværket, skal der tages højde herfor ved disponeringen af det overskud, der 

ifølge det oplyste fremkommer ved opløsningen af kraftvarmeværket.  

 

12. For det tredje vedrører sagen det beløb, som Aalborg Kommunes fjernvarme-

forsyning betalte for kraftvarmeværkets distributionsnet. I henhold til varmeforsy-

ningsloven (§ 23 f, stk. 2), skal overdragelse af distributionsnet fra et forbrugerejet 

værk til en kommune ske til markedspris.  

 

  



ENERGITILSYNET  Side 3/9 

13. Det er tillagt Energitilsynet beføjelse til at bedømme, om en aftale er indgået i 

strid med varmeforsyningsloven (§ 23 f, stk. 1-3). Ingen af parterne har udtrykt 

tvivl om beløbets størrelse, og beløbet overstiger den bogførte værdi af distributi-

onsnettet.  

 

14. Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk oplyste mundtligt den 3. februar 2004, 

at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning ikke havde gjort krav på nogen del af 

garantibeløbet på 250.000 kr. Derfor kan sagen forelægges til Energitilsynets afgø-

relse nu.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Deloitte & Touche på vegne af Grindsted-Uggerhalne Kraftvarme-

værk A.m.b.a,  

 at Energitilsynet ikke finder det urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4, at Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. ventede med at 

tilbageføre eventuel kalkulationsmæssig overdækning opgjort pr. 30. juni 

2003 til fjernvarmeforbrugerne, der alle var andelshavere, indtil alle øko-

nomiske forpligtelser over for Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning i 

forbindelse med overdragelsen af kraftvarmeværkets virksomhed til den 

kommunale fjernvarmeforsyning, bortfaldt den 1. februar 2004,  

 at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, jf. § 21, 

stk. 6, ikke finder det urimeligt, at Grindsted-Uggerhalne Kraftvarme-

værks vedtægter bestemmer, at ingen andelshaver ved opløsningen af 

værket kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapi-

tal, samt at eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål i 

Grindsted-Uggerhalne. Derfor finder Energitilsynet, at andelshaverne kan 

få tilbagebetalt den eventuelle kalkulationsmæssige overdækning som 

fremkom pr. 30. juni 2003, og af overskuddet fra opløsningen af kraftvar-

meværket det beløb der er indskudt,  

 at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ikke har 

bemærkninger til det beløb, som Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning 

betalte for distributionsnettet i Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk 

A.m.b.a., jf. varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 2, og stk. 5.  

 
SAGSFREMSTILLING 
15. På ordinær generalforsamling den 24. september 2002 vedtog andelshaverne i 

Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. bestyrelsens forslag om at lade 

Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning overtage kraftvarmeværkets hidtil drev-

ne virksomhed.  

 

16. Aftalen om Aalborg Kommunes fjernvarmeforsynings overtagelse af Grind-

sted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. pr. 1. februar 2003 blev underskrevet 

den 11. december 2002.  
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17. Ved brev af 9. september 2003 anmodede revisionsfirmaet Deloitte & Touche 

på vegne af Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk om Energitilsynets godkendel-

se til, at kraftvarmeværket udarbejder to slutopgørelser for regnskabs-/varmeåret 1. 

juli 2002 - 30. juni 2003. Den ene opgørelse er en acontoopgørelse, og den anden 

opgørelse er den endelige opgørelse for varme leveret i perioden fra 1. juli 2002 til 

31. januar 2003. Acontoopgørelsen er ifølge det oplyste foretaget af kraftvarme-

værket som en almindelig årsopgørelse pr. 30. juni 2003.  

 

18. Baggrunden for anmodningen fra Deloitte & Touche er, at kraftvarmeværket 

ønsker at vente med den endelige opgørelse indtil en stillet garanti på 250.000 kr. 

over for Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning frigives den 1. februar 2004. 

Det er oplyst, at der i den endelige opgørelse ikke er tale om en efteropkrævning 

hos fjernvarmeforbrugerne men udelukkende om en tilbagebetaling.  

 

19. Af aftalens rammebetingelser fremgår, at byrådet i Aalborg Kommune den 10. 

juni 1991 godkendte den kommunale varmeplan omfattende det naturgasfyrede 

kraftvarmeværk i Grindsted-Uggerhalne.  

 

20. Det fremgår endvidere af aftalens rammebetingelser, at byrådet den 12. februar 

2001 godkendte principperne for den kommunale fjernvarmeforsynings overtagel-

se af decentrale kraftvarmeværker i Aalborg Kommune.  

 

21. I forsyningsmæssig henseende indebærer aftalen, at Aalborg Kommunes fjern-

varmeforsyning overtager varmeforsyningspligten inden for kraftvarmeværkets 

nuværende forsyningsområde. Således er aftaleforholdet mellem de enkelte fjern-

varmeforbrugere og Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning fra overtagelsesda-

gen fastlagt i fjernvarmeforsyningens leveringsbestemmelser. Fra overtagelsesda-

gen betaler fjernvarmeforbrugerne tilsluttet kraftvarmeværket løbende fjernvarme-

afgifter i henhold til leveringsbestemmelserne.  

 

22. Ud over at betale samme takster som den kommunale fjernvarmeforsynings 

øvrige forbrugere, betaler fjernvarmeforbrugerne tilsluttet kraftvarmeværket et 

kraftvarmetillæg i en periode på op til 12 år. Efter udløbet af den periode hvori der 

opkræves kraftvarmetillæg, betaler fjernvarmeforbrugerne tilsluttet kraftvarme-

værket samme takster som fjernvarmeforsyningens øvrige forbrugere.  

 

23. Pr. overtagelsesdagen udarbejdes der refusionsopgørelse undtagen gældende 

for afregning for løbende udgifter og indtægter hos fjernvarmeforbrugerne. Kraft-

varmeværket forestår endelig afregning over for fjernvarmeforbrugerne. På over-

tagelsesdagen udfører Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning med bistand fra 

kraftvarmeværket en måleraflæsning ved de enkelte forbrugere.  

 

24. Ifølge aftalen stillede kraftvarmeværket et kontant indestående på sikringskon-

to i pengeinstitut på 250.000 kr. over for Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning 

til dækning af ikke oplyste bindinger og krav, der måtte blive gjort gældende inden 

for 1 år fra overtagelsesdagen. Garantien skulle tillige dække eventuelle forbrugs-

reguleringer som følge af fejlaflæsninger. Garantien vil blive frigivet, hvis krav 

ikke er gjort gældende inden den nævnte periode på 1 år fra overtagelsesdagen.  
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25. Det er aftalt, at Aalborg kommunes fjernvarmeforsyning overtager kraftvar-

meværkets langfristede prioritetsgældsforpligtelser. Kraftvarmeværkets øvrige 

aktiver og passiver er i henhold til aftalen fjernvarmeforsyningen uvedkommende, 

idet kraftvarmeværket har pligt til at afvikle den kortfristede gæld.  

 

26. Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning overtager kraftvarmeværkets pro-

duktionsanlæg, faste ejendom og nuværende distributionsnet inkl. ventiler og 

pumper m.v.  

 

27. Fordelingen af den samlede salgssum på de nævnte aktiver fremgår af bilag til 

aftalen. Til distributionsnettet er der af den samlede salgssum henført et beløb på 

6.158.054 kr. På overdragelsestidspunktet var den bogførte værdi af distributions-

nettet 5.552.741 kr. Den bogførte værdi udtrykker ifølge regnskabsoplysninger 

anskaffelsesværdien reguleret for årlige afskrivninger. Den samlede fortjeneste 

ved salget, det vil sige salget af kraftvarmeværket, ejendom og distributionsnet 

m.v., udgjorde ifølge det oplyste 357.315 kr.  

 

28. Af kraftvarmeværkets officielle regnskab pr. 30. juni 2003 fremgår, at årets 

resultat var et overskud på 81.629 kr. iberegnet fortjenesten ved salget. Egenkapi-

talen på i alt 109.064 kr., er fordelt på overført resultat på 77.764 kr. og indskuds-

kapital på 31.300 kr. Af referatet fra generalforsamlingen den 24. september 2002 

er det samlede antal andelshavere opgjort til 312.  

 

29. På aktivsiden har kraftvarmeværket pr. 30. juni 2003 samlede tilgodehavender 

på 302.573 kr., primært fra leverancer af fjernvarme, og en likvid beholdning på 

1.195.895 kr.  

 

30. Af kraftvarmeværkets vedtægter fremgår, at værket kan levere fjernvarme til 

forbrugere, der ikke er andelshavere. Dog følger af bilag til overdragelsesaftalen 

mellem Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning og kraftvarmeværket, at alle 

fjernvarmeforbrugere som en del af tilslutningsafgiften har betalt 100 kr. i andels-

tilskud (hvilket giver 313 andelshavere, jf. indskudskapitalen). For ejere af ejen-

domme tilsluttet kraftvarmeværket fremgår andelshaverforholdet bekræftende af 

aftalen, som de enkelte ejere og kraftvarmeværket indgik som led i leveringsfor-

holdet.  

 

31. Af kraftvarmeværkets vedtægter fremgår af pkt. 11.3, at eventuelt overskud 

ved opløsningen af værket skal fordeles ligeligt mellem andelshaverne. Ingen an-

delshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. 

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål i Grindsted-

Uggerhalne.  
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BEGRUNDELSE 
AFGRÆNSNING AF PROBLEMSTILLINGEN  

32. Til de regnskabsmæssige oplysninger skal bemærkes, at resultatet på 81.629 

kr. pr. 30. juni 2003 ikke umiddelbart kan sammenlignes med en kalkulationsmæs-

sig overdækning opgjort efter de gældende kalkulationsregler. I resultatet på 

81.629 kr. indgår en række regnskabsmæssige posteringer, der er beregningen af 

den kalkulationsmæssige over- eller underdækning fra fjernvarmeleverancerne 

uvedkommende. Det drejer sig blandt andet om hensættelsen til garantien på de 

250.000 kr. og øvrige hensættelser til afvikling.  

 

33. Den kalkulationsmæssige over- eller underdækning, der i en fjernvarmeforsy-

ning opstår som følge af forskellen mellem årets faktiske indtægter og omkostnin-

ger ved leveringen af fjernvarmen, overføres efter Energitilsynets faste praksis til 

udligning i som hovedregel det følgende års priser. En fjernvarmeforsyning kan 

dog vælge af tilbageføre en overdækning til forbrugerne ved som et éngangsbeløb 

at udbetale overdækningen.  

 

34. Når over- eller underdækningen beregnes som forskellen mellem årets faktiske 

indtægter og omkostninger, bør eventuelle mer- eller mindreindtægter fra den al-

mindelige årsopgørelse indgå i beregningen af over- eller underdækningen af hen-

syn til periodiseringen.  

 

35. Den almindelige årsopgørelse foretages med budgetterede, det vil sige anmeld-

te, priser. Årsopgørelsen indebærer, at forbrugeren modtager en faktura eller en 

kreditnota på forskellen mellem forbrugerens acontobetalinger i året og det beløb, 

som fremkommer ved at multiplicere forbrugerens faktiske forbrug i året med den 

anmeldte pris for året.  

 

36. Kraftvarmeværket foreslår, at den endelige afregning, herunder således også 

tilbageføringen af eventuel kalkulationsmæssig overdækning pr. 30. juni 2003, 

afventer frigivelsen af indeståendet på sikringskontoen.  

 

37. I det foreliggende tilfælde er kraftvarmeværket efter overdragelsen uden egent-

lig drift, og den endelige opgørelse af værkets formue afventer frigivelsen af den 

stillede garanti pr. 1. februar 2004. Tidspunktet for den endelige afregning skal ses 

i forhold hertil og i forhold til, at udligningen af over- eller underdækning ved 

indregning i priserne vil blive spredt over hele året. På den baggrund kan der efter 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ikke rettes indvendinger imod, at kraftvarme-

værket ventede med at tilbagebetale eventuel kalkulationsmæssig overdækning til 

forbrugerne, eller opkræve eventuel kalkulationsmæssig underdækning.  

 

38. Herefter er det vurderingen, at det principielle i sagen for det første er spørgs-

målet om, hvem kapitalen fra likvidationen af kraftvarmeværket tilhører.  
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39. For det andet er det pålagt Energitilsynet efter ugyldighedsbestemmelsen i 

varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 5, jf. § 21, stk. 4, at påse, at de i § 23 f, stk. 1 -

3, nævnte bestemmelser overholdes. § 23 f i kapitel 4 b om overdragelse af virk-

somhed, udskillelse af aktiviteter og forbrugerindflydelse blev indsat i varmefor-

syningsloven ved lov nr. 451 af 31. maj 2000 om ændring af varmeforsyningslo-

ven. Lov nr. 451 trådte i kraft den 1. juli 2000, hvorfor overdragelsen af Grind-

sted-Uggerhale Kraftvarmeværk A.m.b.a. til Aalborg Kommunes fjernvarmefor-

syning er omfattet af bestemmelserne.  

 

40. Inden der foretages en vurdering af disse spørgsmål skal det bemærkes, at 

Energitilsynet den 29. januar 2001 vurderede de af Aalborg Kommunes fjernvar-

meforsyning anvendte og af kommunens Forsyningsudvalg udarbejdede princip-

per for beregning af kraftvarmetillæg ved overtagelse af decentrale naturgasfyrede 

kraftvarmeværker i Aalborg Kommune. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget i 

konkrete tilfælde bedømt størrelsen af kraftvarmetillægget.  

 

41. I mødet den 29. januar 2001 vedtog Energitilsynet i henhold til varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, at de fremlagte principper ikke var urimelige eller i strid 

med bestemmelserne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 5. Det fremgår af begrun-

delsen for afgørelsen, at tilsynet dermed ikke var afskåret fra i konkrete tilfælde at 

bedømme, om det beregnede kraftvarmetillæg ville være urimeligt efter varmefor-

syningsloven.  

 

42. For Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværks vedkommende ses beregningen af 

kraftvarmetillægget at følge princippet i Energitilsynets afgørelse af 29. januar 

2001, hvorfor der med henvisning til tilsynets forbehold i begrundelsen for denne 

afgørelse ikke her skal gøres flere bemærkninger til kraftvarmetillægget.  

 

43. Herudover foreligger det oplyst, at fjernvameforbrugerne i Grindsted-

Uggerhalne efter den kommunale fjernvarmeforsynings overtagelse af kraftvarme-

værket betaler samme fjernvarmepris som øvrige forbrugere hos den kommunale 

fjernvameforsyning, selv om der ikke er aftalt etablering af en fysisk netforbindel-

se mellem Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyningsområde og forsyningsområ-

det i Grindsted-Uggerhalne. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget i konkrete 

tilfælde ikke haft indvendinger imod denne fremgangsmåde. Energitilsynet vil 

ikke senere vil være afskåret fra at bedømme den konkrete fjernvarmepris.  

 

44. Lovgrundlaget for Energitilsynets bedømmelse af sagen er herefter følgende:  

 

45. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, bestemmer, 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 gi-

ver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, på-

læg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  

 

46. Energitilsynets indgrebsbeføjelse efter § 21, stk. 4, gælder også for vedtægts-

bestemmelser i forbrugerejede forsyningsvirksomheder, jf. § 21, stk. 6.  
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47. Varmeforsyningslovens § 23 f:  

 Stk. 1. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ik-

ke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende an-

læg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at 

købe anlægget til markedspris.  

 Stk. 2. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som 

ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, 

kan afstås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er belig-

gende, tilbydes at købe anlægget til markedspris.  

 Stk. 3. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved af-

ståelse af ejerandele i et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp 

eller af ejerandele i virksomheder, der ejer sådanne fremføringsanlæg.  

 Stk. 4. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forbrugerne eller 

kommunen ikke inden tre måneder efter, at tilbuddet er kommet frem, til-

kendegiver at ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlægget 

fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af Energitilsynet.  

 Stk. 5. En aftale, som er indgået i strid med stk. 1, 2 eller 3, er ugyldig.  

 

48. Varmeforsyningsloven indeholder ikke nogen direkte bestemmelser om tilba-

geføring af eventuel overdækning. Fra hovedreglen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, om den omkostningsbestemte pris, det vil sige hvile i sig selv princippet, er 

der en lang og fast praksis for at årets over- eller underdækning indregnes i som 

hovedregel det følgende års priser. Udligning af årets over- eller underdækning 

over flere følgende år kræver Energitilsynets godkendelse.  

LIKVIDATIONSKAPITALEN  

49. I henhold til vedtægternes pkt. 11.3 fordeles et eventuelt overskud ved kraft-

varmeværkets opløsning ligeligt mellem andelshaverne, men ingen andelshaver 

kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. Eventuelt 

overskud herefter anvendes til almennyttige formål i Grindsted-Uggerhalne.  

 

50. Vedtægterne definerer ikke nærmere hvad der skal forstås med overskud. Efter 

ordlyden af vedtægtsbestemmelsen i pkt. 11.3 synes overskuddet at være det even-

tuelle overskud, der opstår som følge af selve opløsningen af kraftvarmeværket. 

Denne udlægning støttes af, at andelshaverne ifølge vedtægtsbestemmelsen kun 

har krav på at få udbetalt indskudt kapital, hvis der er overskydende midler hertil 

fra opløsningen.  

 

51. Energitilsynets indgrebsbeføjelse i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, gælder 

også over for vedtægter i forbrugerejede forsyningsvirksomheder, jf. § 21, stk. 6. 

Idet alle forbrugerne ifølge oplysningerne i sagen er andelshavere, og således på 

generalforsamling selv har vedtaget pkt. 11.3 i kraftvarmeværkets vedtægter, har 

Energitilsynet ikke grundlag for at gribe ind over for denne vedtægtsbestemmelse.  

 

52. Men det må være klart, at vedtægtsbestemmelsens overskud ikke omfatter en 

eventuel kalkulationsmæssig overdækning. En vedtægtsbestemmelse om at udlod-

de overskud til almennyttige formål kan ikke tilsidesætte hvile i sig selv princippet 

i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Den eventuelle kalkulationsmæssige over-

dækning skal tilbageføres til fjernvarmeforbrugerne, inden der efter vedtægterne 

kan ske udlodning af overskydende kapital fra opløsningen af værket.  
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53. Sondringen mellem vedtægtsbestemmelsens overskud og en eventuel kalkula-

tionsmæssig overdækning har betydning i tilfælde, hvor værket leverer fjernvarme 

til andelshavere og ikke-andelshavere. Ifølge vedtægterne for Grindsted-

Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. kan værket levere fjernvarme til ikke-

andelshavere på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår der gælder for andelshave-

re.  

 

54. Alle fjernvarmeforbrugerne i Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. 

er, som tidligere anført, andelshavere i værket. Derfor vil Energitilsynet kunne 

godkende den foreslåede fremgangsmåde fra Deloitte & Touche om, at man i for-

bindelse med opløsningen af kraftvarmeværket opgør et mellemværende mellem 

fjernvarmeforbrugerne og kraftvarmeværket, der ifølge fremgangsmåden vil om-

fatte den eventuelle kalkulationsmæssige overdækning.  

 

55. Ved denne opgørelse skal Energitilsynet forudsætte, at kraftvarmeværket ud 

over at tilbageføre den eventuelle kalkulationsmæssige overdækning overholder 

vedtægternes pkt. 11.3 om, at ingen andelshaver - bortset fra den kalkulations-

mæssige overdækning - kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes ind-

skudskapital (100 kr. pr. andelshaver), samt at eventuelt overskud herefter anven-

des til almennyttige formål i Grindsted-Uggerhalne.  

OVERDRAGELSEN AF DISTRIBUTIONSNETTET  

56. Ifølge bilag til overdragelsesaftalen mellem Aalborg Kommunes fjernvarme-

forsyning og kraftvarmeværket er den samlede salgssum for værket m.m. fordelt 

på de enkelte anlæg. Af den samlede salgssum er henført et beløb på 6.158.054 kr. 

til distributionsnettet. Den bogførte værdi af distributionsnettet var på overdragel-

sestidspunktet 5.552.741 kr.  

 

57. Ingen af parterne har overfor Energitilsynet udtrykt tvivl om størrelsen af den 

samlede salgssum. Således er der heller ikke udtrykt tvivl om størrelsen af den del 

af salgssummen, der er henført til distributionsnettet. Set i sammenhæng med den 

bogførte værdi af distributionsnettet på overdragelsestidspunktet, har Energitilsy-

net ikke indvendinger imod den aftalte salgssum. 

 

 


