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INDLEDNING 
1. Ved brev af 8. april 2003 har advokat Vibeke Asmin Hansen, Advokatfirmaet 

Dahl, Koch & Boll, som advokat for Skanderborg Fjernvarme A.m.b.A., klaget 

over I/S Reno Syds beregnede varmepris for 2001. Desuden er klaget over priserne 

for henholdsvis 2002 og 2003.  

 

2. Sagen har været sendt i høring hos I/S Reno Syd. Advokat Eigil Worm, Wester-

gaard & Alstrøm Advokatfirma, har sendt sine bemærkninger for selskabet. Disse 

har affødt nye indlæg fra advokaterne.  

 

3. Skanderborg Fjernvarmes klage falder i fire punkter: 

 Substitutionspris  

 Indregning af indtægter fra erhvervsaffald  

 Fordeling af administrationsomkostningerne  

 Særlige udgifter til dioxinfilter mv. 

 

4. Skanderborg Fjernvarme ønsker, at substitutionsprisen skal beregnes på grund-

lag af priserne ved varmeproduktion på træpiller. Ifølge praksis skal der ved fast-

sættelse af substitutionspriser tages udgangspunkt i en faktisk eksisterende energi-

form, dvs. at den alternative leveringsmulighed skal eksistere rent fysisk. Dette er 

ikke tilfældet. Energitilsynet må derfor afvise fjernvarmeværkets ønske.  

 

5. Skanderborg Fjernvarme ønsker, at I/S Reno Syds indtægter for erhvervsaffald 

skal modregnes i affaldsforbrændingsanlægget fællesomkostninger, før der sker en 

fordeling af fællesomkostningerne på henholdsvis affaldssiden og varmesiden. 

Ifølge praksis skal der ikke før fordelingen gøres fradrag for indtægter fra affalds-

taksterne relateret til fremskaffelsen af det affald, der skal forbrændes. Der skal 

heller ikke før fordelingen ske noget fradrag for salg af varme. Derimod skal der, 

hvis der også produceres elektricitet, ske et fradrag for disse indtægter inden forde-

lingen af fællesomkostningerne. Energitilsynet må derfor også afvise fjernvarme-

værkets ønsker på dette område.  
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6. Skanderborg Fjernvarme finder, at de administrationsomkostninger, der pålæg-

ges varmesiden, skal reduceres betydeligt. I/S Reno Syd har fremlagt materiale, 

der medarbejder for medarbejder viser, hvilke opgaver der løses. Materialet støtter 

den hidtidige fordeling. Endelig må der lægges vægt på, at I/S Reno Syds ikke 

forekommer urimeligt høje. De er således lavere end den reelle substitutionspris 

fra Århus kommunale værker.  

 

7. Energitilsynet finder ikke, at der er fornødent grundlag til at gå ind i overvejel-

ser om en ændret fordeling. Skanderborg Fjernvarmes påstand må derfor afvises.  

8. Skanderborg Fjernvarme klager over, at I/S Reno Syd har henlagt til et dioxin-

filter uden om reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. Indregningen i priserne for 

2001 udgør 8,75 kr. per MWh. I/S Reno Syd bekræfter, at dette er tilfælde, men 

peger på, at filtret er et myndighedskrav, og at det nu er under udførelse.  

 

9. Energitilsynet finder det må påtales over for I/S Reno Syd, at interessentskabet 

ikke har overholdt afskrivningsbekendtgørelsens regler. Tilsynet finder ikke her-

udover anledning til at foretage videre.  

 

10. Dette fører samlet frem til, at Energitilsynet tilkendegiver over for klageren - 

Skanderborg Fjernvarme - at tilsynet ikke finder I/S Reno Syds afregningspriser i 

strid med varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4, og § 20.  

 
BESLUTNING 
11. Energitilsynet vedtog, at meddele Skanderborg Fjernvarme, at Energitilsynet 

ikke finder, at I/S Reno Syds afregningspriser på det foreliggende grundlag er i 

strid med bestemmelserne i varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4, og § 20.  

 

12. Desuden vedtog Energitilsynet, at indskærpe over for I/S Reno Syd, at interes-

sentskabet skal overholde bestemmelserne i afskrivningsbekendtgørelsen.  

 
SAGSFREMSTILLING 
13. Ved brev af 8. april 2003 har advokat Vibeke Asmin Hansen, Advokatfirmaet 

Dahl, Koch & Boll, som advokat for Skanderborg Fjernvarme A.m.b.A., klaget 

over I/S Reno Syds beregnede varmepris for 2001. Ved breve af 22. april 2003 har 

advokaten desuden klaget over priserne for henholdsvis 2002 og 2003.  

 

14. Sagen har været sendt i høring hos I/S Reno Syd. Advokat Eigil Worm, We-

stergaard & Alstrøm Advokatfirma, har ved brev af 14. maj 2003 sendt sine be-

mærkninger for selskabet. Disse har affødt nye indlæg fra advokat Vibeke Hansen 

af 30. juni 2003, og fra advokat Worm af 4. juli 2003. Ved e-post af 5. august 

2003 er sendt supplerende oplysninger fra advokat Worm.  

KLAGENS HOVEDPUNKTER  

15. I/S Reno Syd for 2001 har beregnet en varmepris på 233,17 kr. per MWh. 

Skanderborg Fjernvarme mener, at den korrekt opgjorte omkostningsbestemte pris 

er 168,87 kr. per MWh. Subsidiært finder værket, at der maksimalt kan opkræves 

181,87 kr., som er beregnet som substitutionspris.  
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16. Frem til 1. september 1998 afregnede fjernvarmeværket til Århus kommunale 

værkers pris. Herefter er afregnet til I/S Reno Syds omkostningsbestemte pris. 

Skanderborg Fjernvarme ønsker, at afregningen sker på grundlag af en substituti-

onspris baseret på fyring med træpiller eller en korrigeret omkostningsbestemt 

pris.  

 

17. Klagers argumentation falder i disse fire punkter: 

SUBSTITUTIONSPRIS 

18. I november 1999 lader Skanderborg Fjernvarme det rådgivende ingeniørfirma 

Bruun & Sørensen foretage en undersøgelse med henblik på mulighederne for at 

indføre træpiller som brændsel i fjernvarmeværkets kedel. Undersøgelsen konklu-

derer, at Skanderborg Fjernvarmes eksisterende "fluid bed"-kedel kan producere 

58.000 MWh til en pris 190,11 kr. per MWh inkl. alle drifts- og vedligeholdelses-

omkostninger.  

 

19. Udskiftes kedlen, kan der inden for de allerede givne myndighedsgodkendelser 

produceres 65.000 MWh til en pris på 181,87 kr. per MWh. Skanderborg Fjern-

varme peger på, at denne pris må anses for at være substitutionsprisen.  

 

20. Skanderborg Fjernvarme henviser bl.a. til notat af 2. juni 2003 fra COWI A/S 

(tidligere Bruun & Sørensen) som argumenterer for, at værket kan bruge træpiller i 

produktionen af varme. Notatet byger på en rapport fra Bruun & Sørensen Energi-

teknik AS fra 1999.  

 

21. Ifølge Skanderborg Fjernvarmes anmeldelse til varmeprisregistret er værkets 

forbrug ca. 170.000 MWh, heraf dækkes 60 pct. af I/S Reno Syd. Værket har i 

øjeblikket kun en egenproduktion på ca. 5.000 MWh. 

ERHVERVSAFFALD OG ANDRE INDTÆGTER 

22. Dernæst finder Skanderborg Fjernvarme, at der i strid med de tidligere af I/S 

Reno Syd anvendte regnskabsprincipper og i strid med Energitilsynets praksis i 

beregningerne af den omkostningsbestemte pris er udeladt gebyrer for erhvervsaf-

fald og "andre indtægter". Værket finder, at I/S Reno Syd er forpligtet til at lade 

disse indtægter indgå i opgørelsen.  

 

23. Fjernvarmeværket anfører bl.a., at når udgifterne til forbrænding af anvist af-

fald er fælles, må også indtægterne være det. I den forbindelse henviser værket til 

afgørelsen i Kolding-sagen, Gas- & Varmeprisudvalgets møde den 4. maj 1998.  

 

24. For så vidt angår "andre indtægter" finder Skanderborg Fjernvarme, at et op-

krævningsrykkergebyr for erhvervskunder bør modregnes i fællesomkostningerne. 

(I/S Reno Syd har under skriftvekslingen accepteret indregning af to poster. Disse 

er derfor ikke nærmere omtalt.)  
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ADMINISTRATIONSUDGIFT  

25. Den administrationsudgift, der pålægges varmesiden, er steget fra 2,6 mio. kr. 

til 4,2 mio. kr. uden, at der - efter fjernvarmeværkets opfattelse - er sket ændringer 

i anlæg mv. Skanderborg Fjernvarme finder, at de administrationsomkostninger, 

der pålægges varmesiden skal reduceres betydeligt. Værket peger på, at udviklin-

gen inden for affalds- og miljøområdet betyder, at affaldssiden er betydeligt mere 

belastende for administrationsomkostningerne - herunder særdeles for personale-

omkostningerne.  

 

26. Fjernvarmeværket gør gældende, at der bør ske en fordeling af personaleudgif-

ter og administrationsomkostninger på 30 pct. til varmesiden og 70 pct. til affalds-

siden. I klagen findes en beregning, der fører hen til denne fordeling.  

 

27. Fjernvarmeværket henviser til administrationsudgifterne for kraftvarmeanlæg-

gene i Kolding og Haderslev, som er betydeligt lavere. Værket ønsker disse tal 

lagt til grund ved beregningen af udgiftsgrundlaget. Der henvises til, at det er ud-

gangspunktet for varmeforsyningsloven, at udgiften ikke må være højere end for 

andre fornuftigt drevne værker. 

DIOXINFILTER MV. 

28. Skanderborg Fjernvarme finder endelig, at prisen skal reduceres med 8,75 kr. 

per MWh. Der henvises til, at I/S Reno Syd ikke har overholdt afskrivningsbe-

kendtgørelsens regler om henlæggelse. Desuden finder værket, at det skal godskri-

ves 73 øre per MWh for omkostninger ved en udligningstank. Samlet bliver det 

(8,75 + 0,73 =) 9,48 kr. per MWh.  

 

29. Regnestykket, der fører frem til fjernvarmeværkets opfattelse af den korrekte 

varmepris, kan herefter opgøres således: 

 

  
Kr. per 

MWh 

I/S Reno Syds beregnede varmepris for 2001 233,17 

Korrektion for erhvervsaffald og andre indtægter - 43,90 

Reduktion for administrationsomkostninger - 10,92 

Henlæggelse til dioxinfilter mv. - 9,48 

Den korrekte pris 168,87 

Substitutionspris ved træpilleproduktion 181,87 
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HØRING AF I/S RENO SYD 

AD SUBSTITUTIONSPRIS 

30. Til dette spørgsmål anfører I/S Reno Syd, at der foreligger en reel substituti-

onsmulighed med varme fra Århus kommunale værker. Parterne har derfor også 

hidtil afregnet til prisen herfra. Denne pris er nu højere end den omkostningsbe-

stemte pris, hvorfor der nu sker afregning til denne omkostningsbestemte pris.  

 

31. Derimod bestrider I/S Reno Syd, at der foreligger en faktisk substitutionsmu-

lighed med hensyn til træpiller. Der peges på, at det fremgår af klagerens egne 

oplysninger, at der regnes med en kedeludskiftning. Desuden peges på, at der ikke 

på det nuværende anlæg er nogen mulighed for at benytte træpiller. Dette vil kræ-

ve en betydelig ombygning af værket. I den forbindelse henvises til et notat fra 

Teknologisk Institut af 13. maj 2003.  

 

32. I/S Reno Syd peger på, at praksis vedrørende substitutionspris efter varmefor-

syningslovens er fremadrettet.  

 

33. I/S Reno Syd skal efter Energistyrelsens godkendelse af projektforslag om det 

affaldsbaserede kraftvarmeværk være grundlast. Der peges endvidere på, at Skan-

derborg Fjernvarme i et projekt for flisvarme selv anfører, at varmeaftaget fra I/S 

Reno Syd har fortrinsret forud for varme fra Århus kommunale værker. Desuden 

peger affaldsforbrændingsanlægget på, at selve det, at fjernvarmeværket har et 

projekt om at opføre et flisværk for at kunne producere den samme varmemængde, 

som efter værkets påstand kunne være produceret på træpiller i det eksisterende 

anlæg, også viser, at det ikke er en reel mulighed at benytte kedlen til træpiller. 

AD ERHVERVSAFFALD OG ANDRE INDTÆGTER 

34. I/S Reno Syd oplyser, at der med posten "andre indtægter" overvejende er tale 

om indtægter, som ikke vedrører de fælles driftsforhold. Bortset fra gebyrer for 

vejebilag og indtægt ved udlejning af en antenne, der er placeret på forbrændings-

anlægget, er der tale om indtægter/udgifter, der ikke berører de fælles driftsforhold 

mellem affald og varme. Affaldsforbrændingsanlægget accepterer, at de to nævnte 

poster indgår i prisberegningen.  

 

35. Derimod fastholdes, at indtægter fra leje af en vaskehal, som ikke indgår i 

fællesskabet og er rykkergebyr skal holdes udenfor.  

 

36. For så vidt angår gebyrer for forbrænding af erhvervsaffald mv. anfører I/S 

Reno Syd, at indtægten for salg af varme og indtægten fra forbrænding af affald 

ikke er fælles indtægter, men beløb der indgår til hver side for at dække den på-

gældende sides andel af de fælles omkostninger.  

 

37. I/S Reno Syd peger på, at affaldet kan komme fra forskellige kilder: 

 affald, der leveres fra interessentkommuner på kommunens vegne, fordi 

der er tale om indsamlet affald  

 affald, der leveres fra ikke-interessent kommuner, men også som følge af 

en indsamlingsordning  

 affald, der leveres efter anvisningsordninger - enten fra affaldsproducenter 

i interessentkommuner eller andre kommuner. 
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38. Ved indsamlingsordninger afregnes med den pågældende kommune, mens der 

for anvist affald afregnes med affaldsproducenten eller den vognmand, der leverer 

affaldet til anlægget. Det varierer fra kommune til kommune, i hvilket omfang 

affaldet kommer fra den ene eller anden form for ordning.  

 

39. Selve organiseringen af affaldsbortskaffelsen må være uden betydning for den 

økonomiske opgørelse over for varmesiden. Dvs. om affaldet er leveret som anvist 

affald mod betaling af gebyrer i forbindelse med leveringen, eller om affaldet er 

indsamlet, og derfor afregnes samlet over for kommunen, må være uden betyd-

ning.  

 

40. I/S Reno Syd finder, at det vil være meningsløst at forudsætte, at nogle af de 

beløb, der betales for at få bortskaffet affald ved forbrænding skulle tilgå varmesi-

den. 

AD ADMINISTRATION 

41. For så vidt angår væksten i administrationsudgifterne har I/S Reno Syd sendt 

et notat af 12. maj 2003, hvori der nærmere er redegjort for personalets fordeling 

på henholdsvis fællesomkostninger for affald/varme og på særomkostninger for 

affald. Vurderingen bekræfter en fordeling på 50/50. Samtidig afviser affaldsfor-

brændingsanlægget, at der er sket personalemæssige udvidelser til administration 

fra 1998 til 2001. Desuden peger I/S Reno Syd på, at en række ekstraordinære 

forhold gjorde sig gældende i 2001. Bl.a. førte et direktørskift til forøgede udgif-

ter. Det findes derfor misvisende at sammenligne netop disse år. 

AD DIOXINFILTER MV. 

42. I/S Reno Syd bekræfter, at det har henlagt til et dioxinfilter. Sådant filter kræ-

ves af myndighederne etableret på alle forbrændingsanlæg. Der er henvist til et 

EU-direktiv fra 2000, som er gjort til dansk ret ved bekendtgørelse nr. 162 af 11. 

marts 2003 om anlæg, der forbrænder affald se. Anlæggene har derfor kendt kra-

vet og kunnet foretage henlæggelser. I/S Reno Syd finder, at betingelserne for 

henlæggelse er opfyldt, og at Energitilsynet vil kunne godkende henlæggelsen.  

 

43. Endelig er der spørgsmålet om en udligningstank. Der er tale om et anlæg hos 

Skanderborg Fjernvarme, som tilhører fjernvarmeværket. I/S Reno Syd har ved 

etableringen betalt en andel af omkostningerne. Disse er medregnet som fælles-

omkostninger i den omkostningsbestemte pris. Advokaten afviser derfor korrekti-

onen.  

 
BEGRUNDELSE 
44. Energitilsynet administrerer bl.a. prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven. 

Finder tilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimeli-

ge eller i strid med bestemmelserne i lovens §§ 20, 20a eller 20b eller regler ud-

stedt i henhold til loven, kan tilsynet give pålæg om ændring af tariffer, omkost-

ningsfordeling eller betingelser. Påbud forudsætter, at forholdet ikke har kunnet 

bringes til ophør ved forhandling.  
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45. Økonomi- og erhvervsministeren har i lovens § 20, stk. 4, bemyndigelse til at 

fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbræn-

dingsanlæg og om fordelingen af omkostningerne til behandling af affald og pro-

duktion af varme på affaldsforbrændingsanlæg. Denne hjemmel er endnu ikke 

udnyttet. Skanderborg Fjernvarmes klage er derfor vurderet efter lovens alminde-

lige bestemmelser og tilsynets praksis for affaldsforbrændingsanlæg.  

 

46. I klagen gøres en række bemærkninger om den mellem parterne indgåede pris-

aftale. Energitilsynet kan ikke gå ind og vurdere de forskellige bestemmelser i 

aftalen. Tilsynet skal vurdere de konkrete priser efter bestemmelserne i varmefor-

syningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4. Det står parterne frit for at aftale priser, der 

ligger under den pris, der fremkommer ved anvendelse af lovens bestemmelser. 

Det vil derimod være i strid med lovgivningen, hvis der aftales priser, der ligger 

højere, dvs. priser der overstiger den laveste pris af enten den omkostningsbestem-

te pris og substitutionsprisen.  

 

47. Energitilsynets afgørelser efter varmeforsyningsloven har ikke tilbagevirkende 

kraft. Lovgivningen indebærer som hovedregel alene, at tilsynet kan bringe et 

konstateret urimeligt forhold til ophør med fremadrettet virkning. Foreligger der 

imidlertid et ulovligt forhold - fx indregning af ikke-indregningsbare omkostnin-

ger - vil tilsynet kunne lade afgørelsen få virkning fra et tidligere tidspunkt.  

48. Nedenfor vurderes de fire klagepunkter hver for sig på samme måde, som de er 

opstillet i sagsfremstillingen. 

VURDERING AF SPØRGSMÅLET OM SUBSTITUTIONSPRIS 

49. Det grundlæggende princip ved tilsynets afgørelser om brug af substitutions-

priser er, at den forsyningsvirksomhed, der aftager varme produceret af et affalds-

forbrændingsanlæg, ikke afkræves en betaling, der overstiger, hvad en tilsvarende 

mængdevarme ville koste i egenproduktion eller ved køb fra tredjemand.  

 

50. På et affaldsforbrændingsanlæg produceres normalt tre produkter - nemlig 

elektricitet, forbrænding af affald og varmt vand. Produktionen sker i forenet pro-

duktion, dvs. at der dels er særomkostninger ved produktionen af produkterne, dels 

er en række fællesomkostninger. Efter korrektion af indtjeningen på elektricitet, 

fordeles resten af fællesomkostningerne efter en omkostningsfordelingsnøgle. Der 

findes derfor ikke en "rigtig" omkostningsbestemt pris. Fastlæggelsen af substitu-

tionsprisen er en måde at vurdere et realistisk alternativ og om en valgt omkost-

ningsfordeling er realistisk - såvel for varmeprisen som for den afledte forbræn-

dingspris.  

 

51. Ifølge praksis, der bygger på det tidligere Gas- & Varmeprisudvalgs afgørelser 

i en lang række sager, skal der ved fastsættelse af substitutionspriser tages ud-

gangspunkt i en faktisk eksisterende energiform, dvs. at den alternative leverings-

mulighed skal være realistisk - anlægget skal eksistere rent fysisk, have tilstrække-

lig kapacitet, brændslet kunne leveres og være lovligt.  
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52. I den foreliggende sag er det tvivlsomt, om der er tale om en realistisk alterna-

tiv leveringsmulighed. Fjernvarmeværket har som nævnt vedlagt en rapport fra 

COWI A/S, der fastslår, at kulanlægget eksisterer og der derfor er en potentiel 

varmeproduktion. Desuden fastslås, at det er almindeligt, at der skal reinvesteres i 

anlæg, som ønskes gjort funktionsdygtige. I/S Reno Syd peger heroverfor på, at 

værket ikke er et realistisk alternativ. Der er problemer med røgrensning, spørgs-

mål om træpiller kan anvendes lovligt, store ombygninger, herunder kedeludskift-

ning mv.  

 

53. Men selv om muligheden skulle antages at eksistere, vil varmen fra et evt. 

træpilleanlæg alligevel ikke kunne anvendes til en beregning af substitutionspri-

sen. Skanderborg Fjernvarme modtager 40 pct. af sit varmeforbrug fra Århus 

kommunale værker. Dette svarer til den maksimale produktion på 68.000 MWh 

fra træpilleanlægget efter en ombygning. Da fjernvarmeværket ud fra en omkost-

ningsoptimering først skal erstatte varmen fra den dyreste leverandør, er der ikke 

fornøden kapacitet til fortrængning af varme fra I/S Reno Syd. Substitutionsmu-

ligheden er derfor heller ikke af denne grund realistisk.  

 

54. På baggrund af de øjeblikkelige prisrelationer er den realistiske substitutions-

pris prisen for leverancer fra Århus kommunale værker. Energitilsynet må derfor 

afvise Skanderborg Fjernvarmes påstand på dette punkt. Den beregnede pris ved 

brug af træpiller er ikke en realistisk substitutionspris. 

VURDERING AF SPØRGSMÅLET OM KORREKTION FOR ERHVERVSAFFALD MV. 

55. Som nævnt ovenfor i pkt. 0 skal der for, at affaldsforbrændingsanlægget kan 

beregne den omkostningsbestemte varmepris efter varmeforsyningslovens § 20 

ske en fordeling af omkostningerne. For produktionen af elektricitet sker fradraget 

ved at indtægterne ved salget trækkes fra de samlede omkostninger. De omkost-

ninger som herefter er tilbage er de samlede omkostninger ved den forenede pro-

duktion af de to varer - forbrænding af affald og varmt vand.  

 

56. Disse omkostninger kan fordeles i tre grupper: 

 særomkostninger for affald  

 særomkostninger for varme  

 fællesomkostninger for affald og varme 

 

57. Det, der skal fordeles, er fællesomkostningerne. Der skal ikke før fordelingen 

gøres fradrag for indtægter fra affaldstaksterne relateret til fremskaffelsen af det 

affald, der skal forbrændes. Der skal heller ikke før fordelingen ske nogen fradrag 

for salg af varme. Når fællesomkostninger er fordelt ved hjælp af den fastlagte 

omkostningsfordelingsnøgle, kan de samlede omkostninger ved affaldsforbræn-

dingen henholdsvis produktionen af varmt vand opgøres og danne grundlag for 

prisfastsættelsen på de to varer.  

 

58. Skanderborg Fjernvarme finder, at det er i strid med Energitilsynets praksis, at 

der er udeladt modregning for gebyrer for erhvervsaffald i den omkostningsbe-

stemte pris. Fjernvarmeværket henviser til afgørelsen i Kolding-sagen.  
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59. I/S Reno Syd peger på, indtægten fra forbrænding af affald ikke er en fælles 

indtægt. Affaldsforbrændingsanlægget finder det meningsløst at forudsætte, at de 

beløb, der betales for at få bortskaffet affald ved forbrænding skulle tilgå varmesi-

den.  

 

60.  Kolding-sagen tog Gas- & Varmeprisudvalget stilling til prisfastsættelse af 

den omkostningsbestemte varmepris fra et affaldsbaseret decentralt kraftvarme-

værk ved leverance til Kolding Områdets Energiselskab. Sagen behandledes i ud-

valgets møde den 4. maj 1998.  

 

61. Selve sagsfremstillingen drejer sig om fordelingen af fællesomkostningerne. 

Der er ikke nogen særlig drøftelse af forhold i forbindelse med erhvervsaffald. 

Erhvervsaffaldet indgår i en note om en korrektion til en økonomisk oversigt i 

forbindelse med opgørelsen af affaldskraftvarmeværkets omkostninger. Der findes 

ikke oplysninger i sagen, der nærmere kan begrunde korrektionen. Tilsynet må 

kunne gå ud fra, at der er tale om konkret regnskabsmæssig korrektion til det fore-

lagte talmateriale. Det er ikke i overensstemmelse med praksis, at der modregnes 

affaldsindtægter i fællesomkostningerne.  

 

62. En sag om I/S REFA - Gas- & Varmeprisudvalgets møde den 13. april 1987 - 

drøftedes, hvorledes der skulle forholdes med gebyrer, som I/S REFA modtog for 

forbrænding af sygehusaffald. Der var tale om noget helt specielt affald fra en 

ikke-interessent kommune. Det var sekretariatets oplæg, at indtægterne skulle 

indgå ved beregning af den omkostningsbestemte varmepris. Sagen blev ikke af-

gjort, men I/S REFA accepterede synspunktet under efterfølgende forhandlinger.  

 

63. Sagen kunne tyde på, at udvalget på daværende tidspunkt har overvejet at son-

dre mellem forskellige typer af affald. Sondringen har imidlertid ikke aflejret sig i 

udvalgets praksis. Det er tvivlsomt, om man i dag ville nå det samme resultat. 

Affaldsmarkedet er siden 80'erne udviklet sig betydeligt i retning af et "brænd-

selsmarked", hvor der ikke sondres om affaldet er indsamlet eller anvist.  

 

64. Ved vurderingen kan der også henvises til formuleringen i den endnu ikke 

udnyttede bemyndigelse i § 20, stk. 4, der sondrer mellem omkostninger til be-

handling af affald og produktion af varme. Dette støtter, at de to produkter skal ses 

hver for sig.  

 

65. Som det fremgår af sagsfremstillingen har I/S Reno Syd under skriftvekslingen 

accepteret indregning af to poster i "gruppen andre indtægter". Det drejer sig om 

gebyrer for vejebilag og indtægt ved udlejning af en antenne. Disse er derfor ikke 

nærmere omtalt.  

 

66. Herudover finder Skanderborg Fjernvarme, at et opkrævningsrykkergebyr for 

erhvervskunder bør modregnes i fællesomkostningerne. I/S Reno Syd peger på, at 

i praksis er rentekompensation til affaldssiden. Beløbet andrager 6.500 kr.  
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67. Det er praksis i forbindelse med fordeling af omkostningerne, at der lægges 

betydelig vægt på, at anlægget er beregnet til forenet produktion af to varer - nem-

lig forbrænding af affald og opvarmet vand. Omkostningerne er derfor som ud-

gangspunkt fællesomkostninger. Dvs. kun, hvis det kan defineres helt entydigt, vil 

omkostninger være særomkostninger. Henset til beløbets størrelse finder tilsynet 

ikke grundlag for yderligere overvejelser.  

 

68. Energitilsynet finder at måtte afvise Skanderborg Fjernvarmes synspunkter 

vedrørende de udeladte gebyrer for erhvervsaffald og "andre indtægter" da disse 

vedrører affaldssiden. 

VURDERING AF FORDELINGEN AF ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGERNE 

69. Skanderborg Fjernvarme finder, at de administrationsomkostninger, der på-

lægges varmesiden, skal reduceres betydeligt. Det gøres gældende, at der bør ske 

en fordeling af personaleudgifter og administrationsomkostninger på 30 pct. til 

varmesiden og 70 pct. til affaldssiden.  

 

70. I/S Reno Syd har foretaget en opgørelse over størrelsen af de administrations-

omkostninger (personaleudgifter), som indgår i fællesudgifterne. Opgaverne for 

hver enkelt er beskrevet og fordelt. Beregningen bekræfter den hidtidige fordeling, 

hvor 50 pct. af administrationsudgifterne henføres til fællesomkostningerne.  

 

71. Da fællesomkostningerne fordeles efter en fastsat fordelingsnøgle med 60 pct. 

af omkostningerne til varmesiden og 40 pct. til affaldssiden bliver resultatet, at (60 

pct. af halvdelen af de samlede administrationsomkostninger=) 30 pct. henføres til 

varmesiden. Samlet set er fordelingen af administrationsomkostningerne derfor 

allerede i overensstemmelse med Skanderborg Fjernvarmes påstand.  

 

72. Energitilsynet finder, at de oplysninger I/S Reno Syd har fremlagt er tilstræk-

kelige til at dokumentere fordelingen af administrationsomkostningerne. Tilsynet 

har ikke materiale, der kan begrunde en anden fordeling. I den forbindelse må der 

lægges vægt på, at den varmepris som I/S Reno Syd afregner leverancer til Skan-

derborg Fjernvarme ligger lavere end priserne for leverancerne fra Århus kommu-

nale værker.  

 

73. Energitilsynet må derfor også på dette område afvise Skanderborg Fjernvarmes 

påstand. 

VURDERING AF HENLÆGGELSEN TIL DIOXINFILTER MV. 

74. Skanderborg Fjernvarme klager over, at I/S Reno Syd har henlagt til et dioxin-

filter uden om reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 175 af 

18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer 

og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning). Indregningen i 

priserne for 2001 udgør 8,75 kr. per MWh.  

 

75. I/S Reno Syd bekræfter, at dette er tilfældet, men peger på, at filtret nu er un-

der udførelse. I/S Reno Syd anfører desuden, at der er tale om et myndighedskrav.  
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76. Efter bekendtgørelsen skal henlæggelser godkendes af Energitilsynet. Da pro-

jektet nu er under udførelse, vil en korrektion for henlæggelserne ikke have anden 

praktisk virkning end en anden periodisering af udgifter, dvs. priserne i henlæg-

gelsesårene skulle være lidt lavere - mod til gengæld nu at blive lidt højere. Tilsy-

net finder, at det over for I/S Reno Syd må indskærpes, at affaldsforbrændingsan-

lægget overholder de gældende bestemmelser, men finder ikke, at det på nuværen-

de tidspunkt er nødvendigt at foretage videre i denne forbindelse. I denne vurde-

ring indgår også, at der er tale om et myndighedskrav.  

 

77. Endelig er der spørgsmålet om udligningstanken. Der er tale om et anlæg hos 

Skanderborg Fjernvarme, og som tilhører fjernvarmeværket. Energitilsynet må 

være enigt med I/S Reno Syd i, at fjernvarmeværkets særomkostninger er holdes 

uden for beregningen af den omkostningsbestemte pris. I/S Reno Syds øvrige om-

kostninger ved udligningstanken kan indgå i fællesomkostningerne.  

 

78. Energitilsynet finder, at den manglende overholdelse af afskrivningsbekendt-

gørelsen skal påtales over for I/S Reno Syd, men at der ikke herudover er grundlag 

for af foretage videre i forbindelse med Skanderborg Fjernvarmes klage på dette 

punkt. 

 

 


