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RESUMÉ 
1. Præstø Kommune solgte med virkning fra 1. januar 2002 Præstø Kraftvarme-

værk til Sydkraft Danmark A/S, der er en del af den svenske energikoncern Syd-

kraft.  

 

2. Præstø Kraftvarmeværk er producent af naturgasbaseret decentral kraftvarme. 

Varmeproduktionen sælges til Præstø Fjernvarme. Udover selve produktionsan-

lægget ejede Præstø Kommune også en transmissionsledning, der fremfører den 

producerede varme til Præstø Fjernvarmes distributionsnet samt direkte til to stør-

re kunder.  

 

3. Præstø Kommune indledte i sommeren 2001 forhandlinger med Sydkraft Dan-

mark A/S om et eventuelt salg af kraftvarmeværket til Sydkraft.  

 

4. Disse forhandlinger resulterede i to betingede aftaler af 22. marts 2002 mellem 

Præstø Kommune og Sydkraft Danmark A/S. Der var tale om, dels en betinget 

aftale om køb af det decentrale, naturgasfyrede produktionsanlæg, dels en aftale 

om køb af transmissionsledningen, der forbinder produktionsanlægget med Præstø 

Fjernvarmes distributionsnet. Købesummen for produktionsanlægget var i den 

betingede aftale fastsat til kr. 32.787.038, mens købesummen for transmissions-

ledningen blev fastsat til kr. 5.037.802. Disse priser svarede til restgælden i Præstø 

Kraftvarmeværk.  

 

5. Energitilsynet behandlede i mødet den 23. september 2002 en række forhold 

omkring Præstø Kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft Danmark 

A/S.  
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6. I den sammenhæng behandledes også en række indsigelser fra Præstø Fjern-

varme over bl.a. den aftalte købesum for kraftvarmeværket, der ifølge fjernvarmen 

ikke havde noget med markedsprisen for værket at gøre. Endvidere klagede Præstø 

Fjernvarme over den varmepris Præstø Kommune og Sydkraft Danmark A/S hav-

de varslet og opkrævede for 2002.  

 

7. Energitilsynet vedtog at meddele Præstø Kommune, Præstø Fjernvarme og 

Sydkraft Danmark A/S følgende:  

 

8. at forkøbsretten efter varmeforsyningslovens § 23f kun omfatter fremføringsan-

læg, og derved alene Præstø Kraftvarmeværks transmissionsledning  

 

9. at Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens § 23e, stk. 5, og elforsy-

ningslovens § 37, stk. 5, kan godkende de fremsendte opgørelser af indskudskapi-

tal og nettoprovenu ved salget af henholdsvis transmissionsledningen og produkti-

onsanlægget  

 

10. at Energitilsynet tager den aftalte købspris for Præstø Kraftvarmeværk til efter-

retning  

 

11. at det ikke er urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at den samlede 

købspris i det foreliggende tilfælde som udgangspunkt gennem forrentning og 

afskrivning indregnes i Sydkraft Danmark A/S´ varmepriser i overensstemmelse 

med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. En nærmere stillingtagen hertil 

må dog afvente selskabets prisanmeldelser  

 

12. og at Energitilsynet ikke finder, at den af Præstø Kommune fastsatte varmepris 

pr. 1. januar 2002 er urimelig eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20a eller 

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

 

13. Præstø Fjernvarme indbragte den 15. oktober 2002 de dele af Energitilsynets 

afgørelse af 23. september 2002, der vedrørte fastsættelse af varmeprisen for 

Energiklagenævnet.  

 

14. Energiklagenævnet har den 1. juli 2003 meddelt, at Præstø Fjernvarme - uden 

nærmere begrundelse - i brev af 20. maj 2003 har trukket klagen tilbage.  

 

15. I breve af 5. marts, 20. maj, 27. august samt 27. oktober 2003 har advokat Vi-

beke Asmin Hansen på vegne af Præstø Fjernvarme a.m.b.a. herefter klaget over 

de af Præstø Kraftvarmeværk/v. Sydkraft Varme A/S fastsatte og anmeldte varme-

priser samt budget for 2003. Endvidere har Præstø Fjernvarme fremsendt afslut-

tende bemærkninger af 21. november 2003.  

 

16. Fra Præstø Fjernvarmes side er det bl.a. gjort gældende, at de i budgettet for 

perioden 1/1 2003 til 31/12 2003 afsatte udgifter til personale og administration, 

finansielle poster, afskrivninger og andet overstiger de nødvendige udgifter, som 

Sydkraft Varme A/S er berettiget til at opkræve som en del af varmeprisen.  
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17. Endvidere har Præstø Fjernvarme gjort gældende, at vederlaget fra Sydkraft 

Varme A/S til Præstø Kommune for kraftvarmeværket på kr. 32.787.038, excl. 

transmissionsledningen på kr. 5.037.802, har ført til, at priserne for ydelserne fra 

anlægget er blevet højere end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke 

havde fundet sted, herunder som følge af forøgede udgifter til finansiering af 

fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.  

 

18. Præstø Fjernvarme har endvidere gjort opmærksom på, at overdragelsesaftalen 

vedrørende transmissionsledningen ikke er effektueret. På trods af dette har Syd-

kraft Varme A/S anmeldt og opkrævet en pris på 517 kr./MWh. I beregnings-

grundlaget for denne pris indgår forrentning og afskrivning af transmissionsled-

ningen.  

 

19. Endvidere gør Præstø Fjernvarme opmærksom på, at Præstø Kraftvarmeværks 

afskrivningsgrundlag ved udgangen af 2001 udgjorde kr. 25.325.418 (incl. trans-

missionsledningen), hvor Sydkraft Varme A/S i sin prisanmeldelse for 2003 opgør 

afskrivningsgrundlaget til kr. 31.446.840 (incl. transmissionsledningen). Her er 

dog formentlig tale om en fejl fra Præstø Fjernvarmes side, idet 2001-beløbet ale-

ne vedrører produktionsanlægget og ikke transmissionsledningen. Hele afskriv-

ningsgrundlaget skal summes og kan primo 2001 opgøres til 31.792.670, hvilket 

stort set svarer til Sydkraft Varme A/S ´s opgørelse.  

 

20. På denne baggrund gøres det gældende, at varmeprisen for 2003 maksimalt 

kan udgøre 488 kr./MWh, som svarer til den anmeldte varmepris for 2002, med 

fradrag for de udgifter, der kan relatere sig til transmissionsledningen, og med 

fradrag af den rentebesparelse, der er en følge af det generelt sænkede renteniveau.  

 

21. Sydkraft Varme A/S har i breve af 16. april og 25. september 2003 fremsendt 

bemærkninger til klagen fra Præstø Fjernvarme. Endvidere Sydkraft Varme A/S 

fremsendt prisanmeldelse og budget for 2003. Sydkraft Varme A/S har endvidere i 

mail af 20. oktober 2003 fremsendt supplerende oplysninger vedrørende bl.a. ad-

ministrationsaftale med Præstø Kommune samt refusionsopgørelse med kommu-

nen. Endelig har Sydkraft Varme A/S i brev af 12. og 26. november 2003 frem-

sendt en række afsluttende kommentarer i sagen.  

 

22. Fra Sydkraft Varme A/S´s side er henvist til, at selskabet købte Præstø Kraft-

varmeværk pr. 1. januar 2002 i henhold til den betingede aftale. Betingelserne for 

den indgåede handel blev først opfyldt i forbindelse med Energitilsynets afgørelse 

i mødet den 23. september 2002.  

 

23. Det var et led i den betingede aftale, at Sydkraft Danmark A/S efter overtagel-

sestidspunktet 1. januar 2002 skulle forestå administrationen af kraftvarmeværket 

for Præstø Kommunes regning, indtil aftalen måtte blive endelig.  

 

24. Sydkraft Varme overtog i praksis administrationen af kraftvarmeværket om-

kring januar/februar 2002. I forbindelse med aftalebetingelsernes endelige opfyl-

delse blev der - henset til overtagelsesdagen - udarbejdet refusionsopgørelse.  
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25. For så vidt angår opkrævning af betaling til transmissionsledningen har Syd-

kraft Varme henvist aftalen med Præstø Kommune om at forestå administrationen 

på kommunens vegne. Da Præstø Fjernvarme har forkøbsret til transmissionsled-

ningen, og da der stadig forhandles mellem fjernvarmen og kommunen om en 

eventuel erhvervelse af denne, er Sydkraft Varme A/S´s betingede aftale med 

kommunen om køb ikke blevet endelig. I henhold til administrationsaftalen med 

Præstø Kommune er Sydkraft Varme A/S derfor berettiget til på egne eller kom-

munens vegne at opkræve transmissionsbidrag vedrørende transmissionslednin-

gen.  

 

26. Sydkraft Varme anfører, at overdragelsen af kraftvarmeværket ikke har ført til 

forøgede udgifter, som påstået af Præstø Fjernvarme. Overdragelsen er sket til den 

restgæld, der bestod i værket på overdragelsestidspunktet, jf., herved Tilsynets 

afgørelse fra 23. september 2003.  

 

27. Forøgelsen af varmeprisen fra 453 kr./MWh i 2001 til 488 kr./MWh i 2002 

skyldes indtægtstab/meromkostninger på i alt ca. kr. 897.502 i 2002 sammenholdt 

med 2001. Der er her primært tale om bortfald af et ekstraordinært elproduktions-

tilskud på ca. 452.580 kr., et fald i det ordinære elproduktionstilskud på ca. 

213.000 kr., et fald i afregningsprisen for prioriteret el samt stigende udgifter til 

køb af naturgas. Endvidere blev Præstø Fjernvarmes årlige bidrag til afdrag på 

transmissionsledningen ikke opkrævet i 2002, idet dette hviler på særskilt aftale 

med Præstø Kommune.  

 

28. Den anmeldte pris for 2003 på 517 kr./MWh er baseret på de i budget 2003 

indeholdte omkostninger, der viser en underdækning på ca. 168.000 kr.  

 
AFGØRELSE 
29. Det meddeles Præstø Fjernvarme og Sydkraft Varme A/S, at Tilsynet ikke på 

det foreliggende grundlag finder, at prisfastsættelsen for 2003 for Præstø Kraft-

varmeværk er urimelig eller i strid med varmeforsyningslovens §20, 20a eller 20b, 

jf. lovens § 21, stk. 4, men at Energitilsynet herved ikke har taget stilling til ud-

giftsposten "finansielle poster" på 1,901 mio. kr., som skal dokumenteres nærme-

re, samt huslejebetalingen på kr. 763.989, som Sydkraft Varme A/S skal redegøre 

nærmere for.  

 
SAGSFREMSTILLING 
FORHISTORIEN  

30. Præstø Kommune solgte med virkning fra 1. januar 2002 Præstø Kraftvarme-

værk til Sydkraft Danmark A/S, der er en del af den svenske energikoncern Syd-

kraft.  

 

31. Præstø Kraftvarmeværk er producent af naturgasbaseret decentral kraftvarme. 

Varmeproduktionen sælges til Præstø Fjernvarme. Udover selve produktionsan-

lægget ejede Præstø Kommune også en transmissionsledning, der fremfører den 

producerede varme til Præstø Fjernvarmes distributionsnet samt direkte til to stør-

re kunder.  
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32. Som forhistorie til salget skal det oplyses, at der i 1984 etableredes et halmba-

seret fjernvarmeværk, Præstø Halmvarmeværk A.m.b.A., i Præstø. Værket var ejet 

og drevet af en række lokale landmænd. Ifølge en kontrakt mellem Præstø Halm-

varmeværk og Præstø Kommune, der løb over 15 år, var kommunen berettiget til 

efter kontraktsperiodens udløb at overtage halmvarmeværket uden vederlag, dog 

mod at overtage samtlige rettigheder og forpligtelser. Desuden havde kommunen 

pligt til at overtage værket før udløbet af aftaleperioden, hvis ejerne af værket ikke 

fandt at kunne drive det videre på betryggende måde. Kommunen kunne endvidere 

overtage værket, hvis ejerne efter kommunens opfattelse ikke drev det på betryg-

gende måde.  

 

33. Præstø Halmvarmeværk leverede den producerede varme til Præstø Fjernvar-

me. Halmvarmeværket blev drevet med underskud, der løbende akkumuleredes. 

Præstø Kommune fandt denne situation uholdbar, idet den reelle økonomiske risi-

ko forbundet med driften af værket og forsyningen af fjernvarmeforbrugerne i 

kraft af forannævnte aftale lå hos kommunen.  

 

34. Den 10. juli 1990 blev det hidtil landmandsejede halmvarmeværk derfor over-

draget til Præstø Kommune. Værket blev overdraget til kommunen med samtlige 

rettigheder og forpligtelser. Præstø Kommune drev herefter værket videre som en 

kommunal forsyningsvirksomhed.  

 

35. Efter en række overvejelser i kommunen blev det i 1995 besluttet at nedlægge 

halmvarmeværket og i stedet opføre et decentralt kraftvarmeværk baseret på na-

turgas, det nuværende Præstø Kraftvarmeværk. Det nye decentrale værk blev pla-

ceret i samme bygning som hidtil og fortsat drevet som en kommunal forsynings-

virksomhed. Eneste forskel var, at hele produktionsapparatet blev udskiftet.  

 

36. I budgetterne for det nye decentrale kraftvarmeværk og dermed også i varme-

priserne indregnede Præstø Kommune de afholdte udgifter ved etableringen af det 

nye værk samt forpligtelserne fra det gamle halmvarmeværk. Det betød, at den 

gæld, der var oparbejdet i det gamle halmvarmeværk blev overført til det nye de-

centrale værk.  

 

37. Det daværende Gas og Varmeprisudvalg behandlede på sit møde den 29. sep-

tember 1997 på baggrund af en klage Præstø Kommunes overtagelse af Præstø 

Halmvarmeværk. Udvalget fandt her, at det i medfør af bestemmelserne i varme-

forsyningslovens § 21, stk. 5 ikke var urimeligt, at den samlede gæld, som Præstø 

Kommune overtog i forbindelse med overtagelsen af det hidtil landmandsejede 

Præstø Halmvarmeværk pr. 10. juli 1994, samt den yderligere gæld, der måtte 

være opstået i perioden fra kommunes overtagelse af halmvarmeværket i 1990 og 

frem til nedlæggelsen i 1995, overførtes til det nye fortsættende anlæg - Præstø 

Kraftvarmeværk. Herfra skulle fratrækkes værdien af de aktiver, der kunne konsta-

teres i forbindelse med nedlæggelsen af halmvarmeværket.  

 

38. Præstø Kommuneme indledte i sommeren 2001 forhandlinger med Sydkraft 

Danmark A/S om et eventuelt salg af kraftvarmeværket til Sydkraft.  
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39. Salget af kraftvarmeværket er baseret på to betingede aftaler af 22. marts 2002 

mellem Præstø Kommune og Sydkraft Danmark A/S. Der var tale om, dels en 

betinget aftale om køb af det decentrale, naturgasfyrede produktionsanlæg, dels en 

aftale om køb af transmissionsledningen, der forbinder produktionsanlægget med 

Præstø Fjernvarmes distributionsnet. Købesummen for produktionsanlægget var i 

den betingede aftale fastsat til kr. 32.787.038, mens købesummen for transmissi-

onsledningen blev fastsat til kr. 5.037.802. Disse priser svarer til restgælden i 

Præstø Kraftvarmeværk. Af overdragelsesaftalerne fremgår, at Køber er berettiget 

til at lade et med køber koncernforbundet selskab indtræde i aftalerne. Sydkraft 

Danmark A/S´ helejede datterselskab, Sydkraft Varme A/S, indtrådte i aftalerne, 

dog således at grund og bygninger, hvori Præstø Kraftvarmeværk er beliggende, 

blev overtaget af Sydkraft Danmark A/S til en værdi svarende til den på dette tids-

punkt gældende offentlige vurdering  

 

40. Energitilsynet behandlede i mødet den 23. september 2002 en række forhold 

omkring Præstø Kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft Danmark 

A/S.  

 

41. I den sammenhæng behandledes også en række indsigelser fra Præstø Fjern-

varme over bl.a. den aftalte købesum for kraftvarmeværket, der ifølge fjernvarmen 

ikke havde noget med markedsprisen for værket at gøre. Endvidere klagede Præstø 

Fjernvarme over den varmepris Præstø Kommune og Sydkraft Danmark A/S hav-

de varslet og opkrævede for 2002.  

 

42. Energitilsynet vedtog at meddele Præstø Kommune, Præstø Fjernvarme og 

Sydkraft Danmark A/S følgende:  

at forkøbsretten efter varmeforsyningslovens § 23f kun omfatter fremføringsan-

læg, og derved alene Præstø Kraftvarmeværks transmissionsledning  

 at Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens § 23e, stk. 5, og el-

forsyningslovens § 37, stk. 5, kan godkende de fremsendte opgørelser af 

indskudskapital og nettoprovenu ved salget af henholdsvis transmissions-

ledningen og produktionsanlægget  

 at Energitilsynet tager den aftalte købspris for Præstø Kraftvarmeværk til 

efterretning  

 at det ikke er urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at den sam-

lede købspris i det foreliggende tilfælde som udgangspunkt gennem for-

rentning og afskrivning indregnes i Sydkraft Danmark A/S´ varmepriser i 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. En 

nærmere stillingtagen hertil må dog afvente selskabets prisanmeldelser  

 at Energitilsynet ikke finder, at den af Præstø Kommune fastsatte varme-

pris pr. 1. januar 2002 er urimelig eller i strid med bestemmelserne i §§ 

20, 20a eller 20b, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

43. Præstø Fjernvarme indbragte den 15. oktober 2002 de dele af Energitilsynets 

afgørelse af 23. september 2002, der vedrørte fastsættelse af varmeprisen for 

Energiklagenævnet.  

 

44. Energiklagenævnet har den 1. juli 2003 meddelt, at Præstø Fjernvarme - uden 

nærmere begrundelse - i brev af 20. maj 2003 har trukket klagen tilbage.  
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KLAGEN FRA PRÆSTØ FJERNVARME  

45. I breve af 5. marts, 20. maj, 27. august, 27. oktober samt 21. november 2003 

har advokat Vibeke Asmin Hansen på vegne af Præstø Fjernvarme a.m.b.a. klaget 

over de af Præstø Kraftvarmeværk/v. Sydkraft Varme A/S fastsatte og anmeldte 

varmepriser for 2003.  

 

46. Fra Præstø Fjernvarme´s side er det i første omgang (klagen af 5. marts 2003) 

gjort gældende, at de i budgettet for perioden 1/1 2003 til 31/12 2003 afsatte ud-

gifter til personale og administration, finansielle poster, afskrivninger og andet 

overstiger de nødvendige udgifter, som Sydkraft Varme A/S er berettiget til at 

opkræve som en del af varmeprisen.  

 

47. For så vidt angår posten personale og administration, der i budget 2003 udgør 

1,342 mio. kr., skal der ifølge Præstø Fjernvarme opgives antallet af medarbejdere.  

48. For så vidt angår de finansielle poster, der i budget 2003 udgør 1,901 mio. kr., 

skal rentesatsen opgives.  

 

49. Med hensyn til posten drift og vedligeholdelse på centralen, der i budget 2003 

udgør 1,330 mio. kr., skal angives antallet af tilknyttede medarbejdere.  

50. Endelig skal der redegøres nærmere for grundlaget for afskrivningerne på i alt 

2,187 mio. kr. i budget 2003.  

 

51. Efterfølgende har Præstø Fjernvarme i brev af 20. maj 2003 kommenteret de 

foreløbige regnskabstal for 2002 (en opdateret prognose) for Sydkraft Varme A/S, 

og videreført disse bemærkninger til budget 2003.  

 

52. Præstø Fjernvarme anfører heri, at Præstø Kommune - så vidt det er forstået - 

har varetaget administrationen af Præstø Kraftvarmeværk indtil 31. oktober 2002, 

uanset de betingede overdragelsesaftaler har haft virkning fra 1. januar 2002.  

 

53. Præstø Fjernvarme anfører her, at det af note 1 i prognosen for Præstø Kraft-

varmeværk fremgår, at der er indregnet 7 kr. pr. MWh i varmeprisen vedrørende 

fjernvarmerør.Ifølge Præstø Fjernvarme er disse rør ikke erhvervet af Sydkraft 

Varme A/S og kan således ikke indgå i varmeprisen.  

 

54. Omkring posten drift og vedligeholdelse bemærker Præstø Fjernvarme, at 

kommunens udgift indtil 31. oktober 2002 var kr. 980.781, hvor Sydkraft Varme 

A/S´s foreløbige resultat udgør kr. 1.304.684. Ifølge Præstø Fjernvarme er der her 

et misforhold ud fra en gennemsnitsbetragtning pr. måned.  

 

55. For så vidt angår personalelønninger varetager èn medarbejder på fuldtid den 

daglige drift. Ifølge Præstø Fjernvarme udviser de faktiske forhold imidlertid, at 

der kun anvendes ½ tid.  

 

56. Også for så vidt angår administration er der ifølge Præstø Fjernvarme et væ-

sentligt misforhold mellem kommunens udgift (ca. 60.000 kr.) og Sydkraft Varme 

A/S´s resultat (ca. 210.000 kr.).  
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57. Præstø Fjernvarme bestrider, at Sydkraft Varme A/S kan indregne en husleje 

(kr. 763.989) i varmeprisen. Ved at beregne denne husleje i stedet for renter og 

afskrivning på ejendommen svarende til kr. 615.000 opnås en øjeblikkelig gevinst 

på kr. 148.989. En yderligere gevinst opnås ved, at huslejen kan fastholdes eller 

stige, mens en forrentnings- og afskrivningsordning vil medføre faldende ydelser, 

der svarer til renterne af afskrivningen.  

 

58. Hertil kommer, at ifølge Sydkraft Varme A/S´s beregninger indregnes der 

afskrivninger og renter af transmissionsledningen, selv om denne ikke er overtaget 

af selskabet.  

 

59. Endelig klages der over den anvendte forrentningsprocent på 6,5%. Der henvi-

ses her til, at Energitilsynet i en sag har tilkendegivet, at en rente på 7% langt 

overstiger markedsniveauet. Ud fra de nugældende renteforhold gøres det gælden-

de, at renten ikke skal overstige 4%.  

 

60. Præstø Fjernvarme har i sit indlæg af 27. august 2003 fremført en række yder-

ligere forhold i sagen. Det gøres her gældende, at vederlaget fra Sydkraft Varme 

A/S til Præstø Kommune for kraftvarmeværket på kr. 32.787.038, excl. transmis-

sionsledningen på kr. 5.037.802, direkte eller indirekte har ført til, at priserne for 

ydelserne fra anlægget er blevet højere end de kunne være blevet, såfremt over-

dragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af forøgede udgifter til fi-

nansiering af fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af 

indskudskapital.  

 

61. Det anføres således, at det af regnskabet for 2001 for Præstø Kraftvarmeværk 

fremgår, at administrationsomkostningerne (kr. 156.495) er knap én million lavere 

end de af Sydkraft Varme A/S budgetterede for 2003 (kr. 1.142.949).  

 

62. Der gøres endvidere opmærksom på, at overdragelsesaftalen vedrørende 

transmissionsledningen ikke er effektueret. På trods af dette har Sydkraft Varme 

A/S anmeldt og opkrævet en pris på 517 kr./MWh. I beregningsgrundlaget for 

denne pris indgår forrentning og afskrivning af transmissionsledningen.  

 

63. Endelig er der gjort opmærksom på, at Præstø Kraftvarmeværks afskrivnings-

grundlag ved udgangen af 2001 udgjorde kr. 25.325.418 (incl. transmissionsled-

ningen), hvor Sydkraft Varme A/S i sin prisanmeldelse for 2003 opgør afskriv-

ningsgrundlaget til kr. 31.446.840 (incl. transmissionsledningen).  

 

64. På denne baggrund gøres det gældende, at varmeprisen for 2003 maksimalt 

kan udgøre 488 kr./MWh, som svarer til den anmeldte varmepris for 2002, med 

fradrag for de udgifter, der kan relatere sig til transmissionsledningen, og med 

fradrag af den rentebesparelse, der er en følge af det generelt sænkede renteniveau.  
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65. Præstø Fjernvarme har endelig i brev af 27. oktober og 21. november 2003 

fremsendt en række afsluttende bemærkninger i sagen. Præstø Fjernvarme anfører 

bl.a. heri, at det må anses for dokumenteret, at det er Præstø Kommune, der har 

forestået administrationen af Præstø Kraftvarmeværk i perioden 1. januar- 31. 

oktober 2002. Der henvises her til, at Sydkraft Varme A/S er debiteret et admini-

strationsbidrag og krediteret overskudssaldo for denne periode. Der henvises her 

også til, at det er Præstø Kommune, der har forestået opkrævningen, og Præstø 

Kommune, der har modtaget indbetalinger.  

 

66. Refusionsopgørelsen mellem Præstø Kommune og Sydkraft Varme A/S tager 

udgangspunkt i en overtagelse pr. 1. januar 2002 og med en forrentning i perioden 

1. januar - 31. oktober på 3,5%. Det er opfattelsen, at Præstø Fjernvarme skal god-

skrives rentedifferencen i forhold til budget/regnskab 2002.  

 

67. Præstø Fjernvarme finder det ikke dokumenteret, at opkrævede bidrag til 

transmissionsledningen er videreafregnet til Præstø Kommune, da overdragelsen 

af denne ikke er effektueret. Endvidere bestrides det, at regnskabet for 2002 kor-

rekt opgjort vil udvise en underdækning.  

 

68. Ifølge Præstø Fjernvarme har Sydkraft Varme A/S igennem forløbet udarbej-

det budgetter/prognoser på forskellige grundlag i henseende til anlægs bestandde-

le, afskrivningsprofil, forrentning og husleje/forrentning og afskrivning af ejen-

dommen. Fra Præstø Fjernvarme´s side efterlyses en endelig redegørelse for, hvad 

der afskrives over hvilken periode og til hvilke værdier.  

 

69. Der gøres endvidere opmærksom på, at Præstø Kommunes regnskabsmæssige 

underdækning i 2001 ikke er reel, da der i den regnskabsmæssige opgørelse indgår 

konvertering af indeksering af forrentning, der imidlertid er godskrevet Præstø 

Fjernvarme i forbindelse med opgørelse af udlægskonto.  

 

70. Det gøres samtidig gældende, at der også i 2002 er betalt ekstraordinære bi-

drag til afdrag på transmissionsledningen.  

 

71. Det er opfattelsen, at administrationsaftalen må fremlægges for at dokumente-

re, at transmissionsbidraget opkræves for kommunen, da forrentning og afskriv-

ning i henhold til "foreløbigt resultat" bygger på Sydkraft Varme A/S´s afskriv-

ningsprofil og anskaffelsessum.  

 

72. Samtidig må lejekontrakten vedrørende den faste ejendom fremlægges, idet det 

gøres gældende, at der betales en husleje, der overstiger det lejedes værdi. Det 

gøres her gældende, at der maximalt skal betales et beløb vedrørende den faste 

ejendom, der modsvarer en rimelig forrentning og afskrivning af ejendommens 

faktiske værdi.  
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73. Ved lov nr. 452 af 10. juni 2003, der trådte i kraft 12. juni 2003, blev varme-

forsyningsloven ændret. Det blev her i varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, fastsat, 

at vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af en kollektiv varmefor-

syningsanlæg, hverken direkte eller indirekte må føre til, at priserne bliver højere, 

end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted., herunder 

som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmedkapital, 

driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.  

 

74. Fra Præstø Fjernvarmes side gøres det gældende, at denne lovændring også 

finder anvendelse i den konkrete sag, uagtet overdragelsen er sket med virkning 

fra 1. januar 2002. Det anføres hertil, at denne regel ville være gældende uanset 

lovændring, da det under ingen omstændigheder kan betragtes som et rimeligt 

vilkår, at varmeprisen stiger i forbindelse med et ejerskifte som følge af en højere 

pris end det hidtidige afskrivningsgrundlag. Præstø Fjernvarme bør i den forbin-

delse ikke stilles ringere end før overdragelsen, hvor anlæggene i løbet af en kort 

årrække ville være fuldt afskrevet.  

 

75. Det anføres endelig, at i Sydkraft Varme A/S´s anskaffelsessum indgår om-

kostninger til indfrielse af indekslån i Præstø Kraftvarmeværk i forbindelse med 

salget samt et udækket underskud, hvilket ikke bør kunne give grundlag for en 

fremtidig varmepris.  

SYDKRAFT VARME A/S´S BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN  

76. Sydkraft Varme A/S har i brev af 16. april 2003 fremsendt en kort redegørelse 

i sagen. Denne redegørelse har karakter af en opdateret prognose for 2003 for 

Præstø Kraftvarmeværk.  

 

77. Prognosen har karakter af et internt arbejdspapir, der løbende opdateres. Prog-

nosen afviger således fra det anmeldte budget 2003 under hensyn til udsving i 

priser på gas og faktisk varmeforbrug for den forløbne del af året. Angivelse af 

faste udgifter i prognosen svarer til budgettet. Prognosen har således ikke karakter 

af ven revision af budgettet.  

 

78. Sydkraft Varme A/S har i brev af 25. september 2003 fremsendt bemærkninger 

til indlæggene af 20. maj og 27. august 2003 fra Præstø Fjernvarme. Sydkraft 

Varme A/S har endvidere i mail af 20. oktober 2003 fremsendt supplerende oplys-

ninger vedrørende bl.a. administrationsaftale med Præstø Kommune samt refusi-

onsopgørelse med kommunen. Endelig har Sydkraft Varme A/S i brev af 12. no-

vember 2003 samt mail af 26. november 2003 fremsendt en række afsluttende 

kommentarer i sagen.  

 

79. Herudover foreligger selskabets anmeldelse af 11. februar 2003 af varmepriser 

og budget for 2003.  

 

80. Til indlægget af 20. maj 2003 fra Præstø Fjernvarme anføres det, at det ikke er 

korrekt, at Præstø Kommune har varetaget administrationen af Præstø Kraftvar-

meværk indtil 31. oktober 2002. Sydkraft Varme A/S købte Præstø Kraftvarme-

værk pr. 1. januar 2002 i henhold til den betingede aftale. Betingelserne for den 

indgåede handel blev først opfyldt i forbindelse med Energitilsynets afgørelse i 

mødet den 23. september 2002, jf. herved aftalens pkt. 9.1.  
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81. Det var et led i den betingede aftale, at Sydkraft Varme A/S efter overtagelses-

tidspunktet 1. januar 2002 skulle forestå administrationen af kraftvarmeværket for 

Præstø Kommunes regning, indtil aftalen måtte blive endelig, jf. herved aftalens 

pkt. 10.  

 

82. Sydkraft Varme A/S overtog i praksis administrationen af kraftvarmeværket 

omkring januar/februar 2002. I forbindelse med aftalebetingelsernes endelige op-

fyldelse blev der - henset til overtagelsesdagen - udarbejdet refusionsopgørelse, jf. 

aftalens pkt. 5.4. Kommunen havde i perioden haft visse udlæg, som indgik i refu-

sion.  

 

83. Sydkraft Varme A/S kan ikke genkende de af Præstø Fjernvarme oplyste tal i 

brevet af 20. maj 2003 og kan således ikke kommentere disse nærmere. Tallene 

vedrører muligvis udlæg afholdt af kommunen indeholdt i refusionsopgørelsen.  

 

84. For så vidt angår Præstø Fjernvarmes betaling af bidrag til transmissionsled-

ningen, som fortsat ejes af kommunen, henviser Sydkraft Varme A/S til aftalen 

med Præstø Kommune om at forestå administrationen på kommunens vegne. Da 

Præstø Fjernvarme har forkøbsret til transmissionsledningen, og da der stadig for-

handles mellem fjernvarmen og kommunen om en eventuel erhvervelse af denne, 

er Sydkraft Varme A/S´s betingede aftale med kommunen om køb ikke blevet 

endelig. I henhold til administrationsaftalen med Præstø Kommune er Sydkraft 

Varme A/S derfor berettiget til på egne eller kommunens vegne at opkræve trans-

missionsbidrag vedrørende transmissionsledningen.  

 

85. For så vidt angår spørgsmålet om betaling af husleje, anføres det, at den faste 

ejendom, inklusive bygninger, hvori produktionsanlægget m.v. er beliggende, ikke 

er finansieret og ejet af Sydkraft Varme A/S, og der betales derfor husleje i stedet 

for forrentning og afskrivning.  

 

86. Med hensyn til klagepunkterne omkring drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-

gerne oplyses, at der er tegnet serviceabonnement på gasmotorerne, der betales 4 

gange årligt og efterreguleres baseret på faktiske driftstimer. Endelig indgår heri 

maskinforsikring.  

 

87. De faktiske omkostninger til personaleforbrug andrager 2,5 årsværk.  

 

88. Til Præstø Fjernvarmes indlæg af 20. maj 2003 anføres endelig, at der endnu 

ikke er aflagt regnskab for 2002, bl.a. som følge af drøftelserne om transmissions-

ledningen. Når regnskabet er afsluttet, vil det blive anmeldt til Energitilsynet. I 

øvrigt oplyses, at regnskabet for 2002 viser en underdækning.  

 

89. Til Præstø Fjernvarmes indlæg af 27. august 2003 anfører Sydkraft Varme 

A/S, at overdragelsen ikke har ført til forøget udgiftsgrundlag, som påstået af 

Præstø Fjernvarme. Overdragelsen er sket til den restgæld, der bestod i værket på 

overdragelsestidspunktet, jf. herved Tilsynets afgørelse af 23. september 2003.  
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90. Sydkraft Varme A/S ser sig ikke i stand til at kommentere, hvorledes Præstø 

Kommune historisk set har drevet værket med hensyn til opgørelse af afskrivnin-

ger, akkumulering af underdækning mv. Det bemærkes, at underdækningen i 2001 

udgjorde ca. kr. 406.000. Var der opkrævet en balanceret varmepris i 2001 ville 

den have været ca. 20 kr. højere pr. MWh. I stedet indgik beløbet i købesummen.  

 

91. Det af Præstø Fjernvarme anførte om, at administrationsomkostningerne i 

2001 (kr. 156.495) er knap 1. million lavere end de af Sydkraft Varme A/S bud-

getterede for 2003 (kr. 1.342.949) står Sydkraft ganske uforstående over for.  

 

92. Forøgelsen af varmeprisen fra 453 kr./MWh i 2001 til 488 kr./MWh i 2002 

skyldes indtægtstab/meromkostninger på i alt ca. kr. 897.502 i 2002 sammenholdt 

med 2001. Der er her primært tale om bortfald af et ekstraordinært elproduktions-

tilskud på ca. 452.580 kr., et fald i det ordinære elproduktionstilskud på ca. 

213.000 kr., et fald i afregningsprisen for prioriteret el samt stigende udgifter til 

køb af naturgas. Endvidere blev Præstø Fjernvarmes ekstraordinære årlige bidrag 

til afdrag på transmissionsledningen ikke opkrævet i 2002, idet dette hviler på 

særskilt aftale med Præstø Kommune. Dette beløb udgjorde kr. 136.200 i 2001.  

 

93. Den anmeldte pris for 2003 på 517 kr./MWh er baseret på de i budget 2003 

indeholdte omkostninger, der viser en underdækning på ca. 168.000 kr.  

 

94. Til brug for Energitilsynets behandling af klagen har Sydkraft Varme A/S en-

delig udarbejdet en opgørelse, hvori der foretages en sammenligning mellem 

kommunens tidligere driftsregnskaber for årene 1997-2001 og de realiserede om-

kostninger for 2002.  

 

95. Sydkraft Varme A/S har i mail af 20. oktober 2003 fremsendt visse suppleren-

de oplysninger vedrørende bl.a. administrationsaftalen med Præstø Kommune 

samt refusionsopgørelsen.  

 

96. For så vidt angår administrationsaftalen henvises til den betingede overdragel-

sesaftales pkt. 10, hvoraf fremgår parternes aftale om Sydkrafts drift og admini-

stration mellem overtagelsesdagen og indtil aftalens endelighed. Fristdagen blev 

senere forlænget uden særlig skriftlig aftale.  

 

97. For så vidt angår administrationen af transmissionsledningen henvises i pkt. 7 i 

den betingede aftale vedr. denne til den anden aftales bestemmelser (dennes pkt. 

10).  

 

98. Med hensyn til transmissionsledningen er der endnu ikke fundet en afklaring 

af ejerskabet til denne, men Præstø Fjernvarme har ytret ønske om at købe denne. 

Indtil der sker en endelig overdragelse af ledningen, administreres denne af Syd-

kraft Varme A/S på kommunens vegne.  
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99. For så vidt angår refusionsopgørelsen vedrører, denne refusion af kommunens 

indtægter og udgifter for kraftvarmeværket efter overtagelsesdagen 1. januar 2002. 

Sydkraft Varme A/S overtog administrationen af værket i starten af 2002, men en 

væsentlig del af betalingsstrømmene gik via kommunen indtil 31. oktober 2002. 

Betalingstrømmene afspejler ikke en forholdsmæssig andel af årets driftsresultat. 

Således er der ikke taget højde for periodiseringer, efterreguleringer og udgifter 

afholdt af Sydkraft i perioden.  

 

100. Præstø Fjernvarme har anført, at det af note 1 i prognosen for Præstø Kraft-

varmeværk fremgår, at der er indregnet 7 kr. pr. MWh i varmeprisen vedrørende 

fjernvarmerør for 2002. Ifølge Præstø Fjernvarme er disse rør ikke erhvervet af 

Sydkraft Varme A/S og kan således ikke indgå i varmeprisen. Sydkraft oplyser 

hertil, at varmeprisen for 2002 var udregnet af Præstø Kommune på baggrund af 

kommunens budget for året. I kommunens budget indgik beløbet på ca. 140.000 

kr. svarende til de nævnte 7 kr./MWh, som et beløb, der blev opkrævet særskilt ud 

over varmeprisen. Det fremgår af kommunens regnskaber, at beløbet er blevet 

opkrævet over en årrække. Sydkraft Varme A/S kender ikke nærmere til grundla-

get for denne særskilte opkrævning. Sydkraft opkræver imidlertid ikke beløbet, da 

man ikke har særskilt aftale med Præstø Fjernvarme herom. Sydkraft beregnede 

beløbet på 7kr./MWh med henblik på at forklare denne del af udviklingen i var-

meprisen.  

 

101. Endelig har Sydkraft Varme A/S i brev af 12. november 2003 samt mail af 

26. november 2003 fremsendt afsluttende kommentarer til det seneste indlæg af 

27. oktober 2003 fra Præstø Fjernvarme sagen.  

 

102. Det gentages heri, at Sydkraft Varme A/S har foretaget administration, drift 

og vedligeholdelse af Præstø Kraftvarmeværk siden starten af 2002. Af refusions-

opgørelsen pr. 31. oktober 2002 fremgår, at kommunen fortsat har håndteret beta-

lingsstrømme - herunder opkrævning hos forbrugerne indtil dette tidspunkt. Det er 

for dette arbejde, at kommunen har beregnet sig et administrationshonorar.  

 

103. Til den af Præstø Fjernvarme fremlagte faktura på kr. 69.796 vedrørende 

fjernvarmens andel af termin pr. 11. juni 2002 oplyses, at Præstø Kommune tidli-

gere har opkrævet ca. 140.000 kr. årligt ved fremsendelse af særskilte fakturaer til 

Præstø Fjernvarme ud over betalinger over varmeprisen. Beløbet er opkrævet i 

henhold til særskilt aftale mellem kommunen og fjernvarmen. Beløbet opkræves 

ikke af Sydkraft Varme A/S, der alene opkræver via varmeprisen. Isoleret set fører 

dette til en forøgelse af varmeprisen, når den særskilte fakturering ophører.  

 

104. Ud over denne faktura har Præstø Kommune ikke foretaget yderligere op-

krævning i henhold til den særskilte aftale siden 1. januar 2002.  

 

105. Sydkraft Varme A/S er orienteret om, at der pågår drøftelser mellem Præstø 

Kommune og Præstø Fjernvarme om sidstnævntes erhvervelse af transmissions-

ledningen med overtagelse pr. 1. januar 2002. Disse drøftelser foregår med accept 

af Sydkraft Varme A/S. Hvis forhandlingerne fører til, at Præstø Fjernvarme 

transmissionsledningen pr. 1. januar 2002, vil aktivet udgå af omkostningsbasen i 

varmeregnskabet for 2002 med formindsket underdækning til følge. Beløbet, der 

er opkrævet i henhold til den udsendte faktura, vil blive modregnet i købesummen.  
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106. Sydkraft Varme A/S har endelig oplyst, at selskabets erhvervelse af Præstø 

Kraftvarmeværk er lånefinansieret til en forrentning på 6,5%. Det er ifølge Syd-

kraft Varme A/S alene nedskrevne værdier, der indgår i forrentningsgrundlaget 

over for Præstø Fjernvarme. Udgiften "finansielle poster" på i alt 1,901 mio. kr. i 

2003 andrager således budgetterede renteudgifter for Sydkraft Varme A/S. I belø-

bet er medregnet forrentning af transmissionsledningen til nedskrevet værdi pr. 31. 

december 2002. Såfremt denne erhverves af Præstø Fjernvarme bliver gælden 

tilsvarende mindre end budgetteret.  

 
BEGRUNDELSE 
107. I denne sag har Præstø Fjernvarme klaget over Sydkraft Varme A/S´s budget 

og varmepriser for 2003. Fra Præstø Fjernvarmes side er det bl.a. gjort gældende, 

at de i budgettet for perioden 1/1 2003 til 31/12 2003 afsatte udgifter til personale 

og administration, finansielle poster, afskrivninger og andet overstiger de nødven-

dige udgifter, som Sydkraft Varme A/S er berettiget til at opkræve som en del af 

varmeprisen.  

 

108. Endvidere har Præstø Fjernvarme gjort gældende, at vederlaget fra Sydkraft 

Varme A/S til Præstø Kommune for kraftvarmeværket på kr. 32.787.038, excl. 

transmissionsledningen på kr. 5.037.802, har ført til, at priserne for ydelserne fra 

anlægget er blevet højere end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke 

havde fundet sted.  

 

109. Præstø Fjernvarme har endvidere gjort opmærksom på, at overdragelsesaft-

alen vedrørende transmissionsledningen ikke er effektueret. På trods af dette har 

Sydkraft Varme A/S opkrævet betaling vedrørende denne.  

 

110. Af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, fremgår, at kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, 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, kan indregne nødvendige ud-

gifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administra-

tion og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finan-

sieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i 

forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne.  

 

111. Endvidere kan der efter regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren 

indregnes driftsmæssige afskrivninger og med Energitilsynets tiltræden henlæg-

gelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital, jf. varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 2.  

 

112. De nærmere regler for indregning i varmeprisen af driftsmæssige afskrivnin-

ger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital fremgår af 

Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige 

afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital 

ifølge lov om varmeforsyning.  
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113. 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, 

giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, 

pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  

 

114. Tilsynet har tidligere med afgørelsen fra 23. september 2002 fundet, at den 

fastsatte varmepris pr. 1. januar 2002 ikke var urimelig eller i strid med varmefor-

syningslovens §§ 20, 20a eller 20b, jf. varmeforsyningslovens § 21. stk. 4. Der 

blev herved lagt vægt på, at der omkostningsmæssigt var redegjort for fastsættel-

sen af varmeprisen pr. 1. januar 2002. Endvidere at prisfastsættelsen var baseret 

på, at den gamle gæld fra halmvarmeværket fortsat kunne indregnes.  

 

115. Præstø Fjernvarme indbragte efterfølgende de dele af afgørelsen fra den 23. 

september 2002, der vedrørte varmeprisen for 2002, for Energiklagenævnet, men 

har efterfølgende trukket klagen tilbage.  

 

116. Prisfastsættelsen for 2002 vil derfor ikke blive vurderet i det efterfølgende. 

De spørgsmål, Præstø Fjernvarme har stillet til regnskabet for 2002, må afvente 

regnskabets endelige færdiggørelse og godkendelse. Dette afhænger igen af for-

handlingerne mellem Præstø Kommune og Præstø Fjernvarme om et eventuelt 

salg af transmissionsledningen til Præstø Fjernvarme.  

 

117. Tilsynet skal således i den foreliggende sag alene tage stilling til, om de i 

budgettet for 2003 indregnede udgifter er nødvendige i varmeforsyningslovens 

forstand, og om afskrivning og forrentning er i overensstemmelse med gældende 

regler.  

 

118. Det er utvivlsomt, at varmepriserne i Præstø ligger i den dyre ende. Der er 

imidlertid ingen mulighed for at fastsætte substitutionspris, idet Præstø Fjernvarme 

ingen substitutionsmulighed har, hverken ved egenproduktion eller ved køb fra 

tredjemand. Der vil således alene blive tale om en omkostningsbestemt pris.  

 

119. Energitilsynet tog i mødet den 23. september 2002 den aftalte købspris for 

Præstø Kraftvarmeværk til efterretning, idet der ikke var holdepunkter for, at den 

aftalte pris ikke var udtryk for en markedspris.  

 

120. Tilsynet fandt det endvidere ikke som udgangspunkt urimeligt, jf. varmefor-

syningslovens § 21, stk. 4, at den samlede købspris i det foreliggende tilfælde som 

udgangspunkt gennem forrentning og afskrivning indregnedes i Sydkraft Varme 

A/S´ varmepriser i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser 

herom. Her vejede det tungt, at Gas- og Varmeprisudvalget tidligere med afgørel-

sen fra 29. september 1997 i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, ikke 

havde fundet det urimeligt, at den samlede gæld, som blev overtaget af Præstø 

Kommune ved overtagelsen af halmvarmeværket, overføres til et fortsættende 

selskab.  
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Den gæld, der i september 2002 var henført til Præstø Kraftvarmeværk inkludere-

de således med Gas- og Varmeprisudvalgets accept gæld, der kan henføres til det 

tidligere halmvarmeværk. Det nuværende decentrale naturgasfyrede værk har til 

huse i de samme bygninger, hvori halmvarmeværket blev drevet. Der er således 

tale om, at hele produktionsapparatet er udskiftet inden for de eksisterende byg-

ningsrammer.  

 

121. Set i lyset af den gamle afgørelse, måtte Sydkraft Varme A/S som udgangs-

punkt gennem forrentning og afskrivning kunne indregne købsprisen for Præstø 

Kraftvarmeværk i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. En nærme-

re stillingtagen hertil måtte dog afvente selskabets prisanmeldelser, der nu forelig-

ger, og som der er klaget over.  

 

122. Præstø Fjernvarme har gjort opmærksom på, at Præstø Kraftvarmeværks 

afskrivningsgrundlag ved udgangen af 2001 udgjorde kr. 25.325.418 (incl. trans-

missionsledningen), hvor Sydkraft Varme A/S i sin prisanmeldelse for 2003 opgør 

dette afskrivningsgrundlaget til kr. 31.446.840 (incl. transmissionsledningen) i 

2001, Her er dog formentlig tale om en fejl fra Præstø Fjernvarmes side, idet belø-

bet alene vedrører produktionsanlægget og ikke transmissionsledningen. Hele 

afskrivningsgrundlaget skal summes og kan primo 2001 opgøres til 31.792.670, 

hvilket stort set svarer til Sydkraft Varme A/S ´s opgørelse.  

 

123. Konkret er der således ikke tale om, at det anvendte afskrivningsgrundlag 

overstiger restgæld/købspris, og det er derfor ikke som udgangspunkt urimeligt, at 

dette grundlag anvendes ved prisfastsættelsen i såvel 2002 som 2003.  

 

124. Præstø Fjernvarme har gjort gældende, at den ændring af varmeforsyningslo-

ven, der fandt sted ved lov nr. 452 af 10. juni 2003 og som trådte i kraft 12. juni 

2003, også må finde anvendelse i den konkrete sag, selv om overdragelsen er sket 

med virkning fra 1. januar 2002. Ifølge lovændringen må et salg ikke føre til høje-

re priser. Hertil skal bemærkes, at ændringen ikke uden udtrykkelig bestemmelse 

herom kan have virkning før ikrafttrædelsen. I øvrigt skal henvises til det foranstå-

ende, hvorefter det anvendte afskrivningsgrundlag ikke ses at overstige det hidtil 

anvendte.  

 

125. Transmissionsledningen, der i lovens forstand er et fremføringsanlæg og om-

fattet af definitionen af kollektive varmeforsyningsanlæg i lovens § 2, stk. ejes 

fortsat af Præstø Kommune. Priser for benyttelse af transmissionsledningen skal 

fastsættes efter principperne i lovens §§ 20 og 20a om nødvendige omkostninger. 

Der er således ingen tvivl om, at nødvendige omkostningerne ved drift og vedlige-

holdelse af ledningen kan inddækkes over priserne, og at Præstø Fjernvarme skal 

bidrage hertil. I den sammenhæng er det uden betydning, om det er Præstø Kom-

mune, der opkræver betalingen eller Sydkraft Varme A/S i henhold til særlig ad-

ministrationsaftale med kommunen, blot betalingen ligger inden for lovens ram-

mer. Der er intet, der på det foreliggende grundlag indikerer, at dette ikke skulle 

være tilfældet.  
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126. Præstø Fjernvarme har sat spørgsmålstegn ved en række af de omkostnings-

poster, der indgår i budget 2003. Det gælder eksempelvis den anvendte forrent-

ningssats på 6,5 %, hvor det gøres gældende, at ud fra de nugældende rentefor-

hold, kan renten ikke overstige 4% med henvisning til, at et fast forrentet lån kan 

optages til en rente på 4,38%.  

 

127. Ifølge budget 2003 indregnes et beløb på 1,901 mio. kr. Beløbet er medtaget 

under "finansielle poster" i prisanmeldelsen, og forrentning i prognosen for Præstø 

Kraftvarmeværk. Beløbet svarer til 6,5 % af restafskrivningsgrundlaget på 

29.259.625 kr. ultimo 2002. Ud fra prisanmeldelsen og det tilhørende budget 2003 

fremgår ikke umiddelbart, om der er tale om en nettorenteudgift eller en eller an-

den form for forrentning af indskudskapital, jf. herved varmeforsyningslovens § 

20, stk. 2, hvorefter der med Energitilsynets tiltræden kan indregnes forrentning af 

indskudskapital. Sydkraft Varme A/S har ikke særskilt anmodet om tilladelse til 

forrentning af indskudskapital. Derimod har selskabet efterfølgende - uden nærme-

re dokumentation - oplyst, at erhvervelsen af Præstø Kraftvarmeværk er lånefinan-

sieret til en forrentning på 6,5 %. Det er ifølge Sydkraft Varme A/S alene ned-

skrevne værdier, der indgår i forrentningsgrundlaget over for Præstø Fjernvarme. 

Udgiften "finansielle poster" på i alt 1,901 mio. kr. i 2003 andrager således bud-

getterede renteudgifter for Sydkraft Varme A/S.  

 

128. Når der er tale om finansieringsudgifter ved fremmedkapital, vil det som 

udgangspunkt være en nødvendig udgift, der indregnes, jf. varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1. Det må imidlertid kræves, at Sydkraft Varme A/S nærmere dokumen-

terer beløbet og den anvendte rentesats, herunder der er tale om et nettobeløb.  

 

129. Præstø Fjernvarme har bestridt, at Sydkraft Varme A/S kan indregne en hus-

leje (kr. 763.989) i varmeprisen. Ved at beregne denne husleje i stedet for renter 

og afskrivning på ejendommen svarende til kr. 615.000 opnås en øjeblikkelig ge-

vinst på kr. 148.989.  

 

130. Hertil skal bemærkes, at den faste ejendom, hvori produktionsanlægget mv. 

er beliggende, er finansieret og ejet af moderselskabet Sydkraft Danmark A/S. 

Sydkraft Varme A/S betaler derfor husleje i stedet for forrentning og afskrivning. 

Der er ikke fra Sydkraft Varme A/S´s side fremlagt nogen lejekontrakt vedrørende 

den faste ejendom. Det er heller ikke oplyst, om Sydkraft Varme A/S - som ejer af 

grunden, hvorpå ejendommen er beliggende - modtager betaling fra Sydkraft 

Danmark A/S for dette forhold; en betaling, der i givet fald også skal medtages i 

det prisfastsættende budget som indtægt  

 

131. Der er ingen tvivl om, at huslejen er nødvendig omkostning efter varmefor-

syningslovens § 20, stk. 1. Tilsynet har imidlertid ikke grundlag for i det konkrete 

tilfælde at vurdere og tage stilling til, om den aftalte husleje overstiger det lejedes 

værdi. Det må dog kræves, at Sydkraft Varme A/S redegør nærmere for fastsættel-

sen af husleje, herunder også om Sydkraft Danmark A/S betaler for leje af grund.  
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132. Præstø Fjernvarme har anført, at det af note 1 i prognosen for Præstø Kraft-

varmeværk fremgår, at der i 2002 er indregnet 7 kr. pr. MWh i varmeprisen vedrø-

rende fjernvarmerør, svarende til ca. 140.000 kr. Ifølge Præstø Fjernvarme er disse 

rør ikke erhvervet af Sydkraft Varme A/S og kan således ikke indgå i varmeprisen. 

Sydkraft Varme A/S har hertil oplyst, at varmeprisen for 2002 var udregnet af 

Præstø Kommune på baggrund af kommunens budget for året. I kommunens bud-

get indgik det nævnte beløb på ca. 140.000 kr. svarende til de 7 kr./MWh, som et 

beløb, der blev opkrævet særskilt ud over varmeprisen. Ifølge Sydkraft Varme A/S 

fremgår det af kommunens regnskaber, at beløbet er blevet opkrævet over en år-

række. Sydkraft Varme A/S kender ikke nærmere til grundlaget for denne særskil-

te opkrævning. Sydkraft opkræver imidlertid ikke beløbet i 2003, da man ikke har 

særskilt aftale med Præstø Fjernvarme herom.  

 

133. Det fremgår af noter til regnskabet for 2001 for Præstø Kraftvarmeværk, at 

der på et tidspunkt er indgået aftale mellem det "gamle halmvarmeværk" og fjern-

varmen, om at Præstø Fjernvarme skal betale 13/85´del af ydelserne på et gammelt 

lån vedrørende transmissionsledningen. Som nævnt opkræves beløbet ikke i 2003, 

og forhandlingerne mellem Præstø Kommune og Præstø Fjernvarme fører til, at 

Præstø Fjernvarme erhverver transmissionsledningen pr. 1. januar 2002, vil det 

tidligere opkrævede beløb blive modregnet i købesummen.  

 

134. Præstø Fjernvarme har konkret sat spørgsmålstegn ved en række udgiftspo-

ster i Sydkraft Varme A/S´s budget 2003 sammenholdt med regnskabet for 2001. 

Præstø Fjernvarme har eksempelvis henvist til, at det af regnskabet for 2001 for 

Præstø Kraftvarmeværk fremgår, at administrationsomkostningerne (kr. 156.495.) 

er knap én million lavere end de af Sydkraft Varme A/S budgetterede for 2003 (kr. 

1.142.949). Præstø Fjernvarme har endvidere henvist til, at der i øvrigt på nogle 

udgiftsposter (personale og administration, drift og vedligeholdelse af central) kan 

være et misforhold mellem de udgifter kommunen tidligere har haft, og de udgifter 

Sydkraft Varme A/S har budgetteret for 2003.  

 

135. Som forklaring på ovennævnte forskel i administrationsomkostninger skal 

bemærkes, at Sydkraft Varme A/S under denne post medtager huslejen til Præstø 

Kommune på kr. 763.989. Ud fra det foreliggende er det ikke muligt at vurdere, 

om de budgetterede omkostninger kan være for høje. Eksempelvis vil det næppe 

være muligt for Tilsynet at vurdere, hvor stort et personale, der skal til at varetage 

den daglige drift, og om betaling for serviceaftaler, forsikringer mv. er for høje. I 

hvert fald er der ikke umiddelbart grundlag for at konstatere, at budgetterede ud-

gifter er urimelige. Hertil kommer, at en konstateret overdækning på disse poster 

efterfølgende modregnes i priserne.  

 

136. Samlet set kan det ikke på det foreliggende grundlag umiddelbart statueres, at 

prisfastsættelsen for 2003 er urimelig eller i strid med varmeforsyningslovens §§ 

20, 20a eller 20b, jf. § 21, stk. 4. Der er herved ikke taget stilling til udgiftsposten 

"finansielle poster" på 1,901 mio. kr. samt "huslejebetalingen" på kr. 763.989, som 

Sydkraft Varme A/S skal redegøre nærmere for. 

 

 


