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INDLEDNING 
1. Ved brev af 18. oktober 2002 anmodede Hvidovre Fjernvarmeselskab Energitil-

synet om at undtage selskabet fra de gældende afskrivningsregler i varmeforsy-

ningsloven ved at tiltræde, at selskabet kunne indregne forcerede afskrivninger i 

varmepriserne for år 2002/2003 og 2003/2004.  

 

2. Beløbsmæssigt drejer henvendelsen sig om forcerede afskrivninger på i alt 

8.764 t.kr., fordelt på de to varmeår med henholdsvis 4.482 t.kr. og 4.282 t.kr.  

 

3. Baggrunden for henvendelsen fra Hvidovre Fjernvarmeselskab er, at selskabet 

gerne skulle have afskrevet samtlige investeringer og have tilbagebetalt al gæld pr. 

1. juni 2004, hvor det er planlagt at afvikle selskabet.  

 

4. Varmeforsyningslovens prisbestemmelser fremgår af lovens kapitel 4. § 20, stk. 

1, indeholder en udtømmende opregning af de omkostninger, som de af bestem-

melsen omfattede virksomheder kan indregne i priserne for levering til det inden-

landske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas.  

 

5. I henhold til § 20, stk. 2, kan der efter regler fastsat af økonomi- og erhvervsmi-

nisteren endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger og med Energitilsynets 

tiltræden henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  

 

6. De nærmere regler om afskrivninger efter varmeforsyningsloven findes i be-

kendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæg-

gelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital m.v.  

 

7. Bekendtgørelsens § 1 bestemmer, at for idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssi-

ge afskrivninger i priserne på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte 

afskrivningsgrundlag.  
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8. Bekendtgørelsens § 2 bestemmer, at der for nye anlæg indregnes driftsmæssige 

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

henlæggelser.  

 

9. I § 4, stk. 1, er bestemt, at afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foreta-

ges med indtil 20 pct. om året. For anlæg idriftsat inden afslutningen af det regn-

skabsår, der omfatter den 31. marts 1982, foretages afskrivninger efter § 4, stk. stk. 

2, over en periode på højst 15 år fra det nævnte regnskabsår.  

 

10. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. 

marts 1982 foretages afskrivninger efter § 4, stk. 3, særskilt for det enkelte års 

samlede anlægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en perio-

de på højest 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.  

 

11. I henhold til bekendtgørelsens § 8 kan Energitilsynet undtage fra bestemmel-

serne i §§ 1-5 i tilfælde, hvor bestemmelserne medfører væsentlige ulemper for 

virksomheder eller forbrugere eller ulighed mellem virksomhederne.  

 

12. Der ses på det foreliggende grundlag ikke at være forhold som skulle tale 

imod, at Energitilsynet undtager Hvidovre Fjernvarmeselskab fra afskrivningsreg-

lerne i § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 175, gældende fra og med indeværende 

varmeår til den forventede afvikling af selskabet pr. 1. juni 2004.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a.,  

13. at Energitilsynet på det foreliggende grundlag kan tiltræde, at Hvidovre Fjern-

varmeselskab i varmepriserne for år 2002/2003 og 2003/2004 indregner forcerede 

afskrivninger med henholdsvis 4.482 t.kr og 4.282 t.kr., jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 

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

ringer og forrentning af indskudskapital m.v., således at der i varmepriserne i de to 

år indregnes mere end de i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nævnte årlige afskrivnin-

ger på maksimalt 20 % af afskrivningsgrundlaget.  

 
SAGSFREMSTILLING 
14. Ved skrivelse af 18. oktober 2002 anmodede Hvidovre Fjernvarmeselskab 

a.m.b.a. om Energitilsynets tiltræden til, at selskabets investeringer i fjernvarme-

nettet efter 1. juni 1999 blev afskrevet fuldt ud over en forkortet afskrivningsperi-

ode indtil 31. maj 2004.  

 

15. Baggrunden for henvendelsen er, at der i Hvidovre kommune forventes en ny 

struktur for fjernvarmeforsyningen pr. 1. juni 2004. Hvidovre Fjernvarmeselskab 

skulle ifølge det oplyste derfor gerne have tilbagebetalt al gæld samt afskrevet 

samtlige investeringer inden 1. juni 2004, hvor det forventes at afvikle selskabet.  

 

16. Beløbsmæssigt drejer henvendelsen sig ifølge det senest oplyste om 8.764 

t.kr., som vil blive afskrevet hurtigere end oprindeligt planlagt. Såfremt Hvidovre 

Fjernvarmeselskab ikke opnår Energitilsynets dispensation fra afskrivningsregler-

ne er konsekvensen ifølge det oplyste, at selskabet vil skulle forlænge sin eksistens 

i yderligere fire år med det formål at bringe aktiver og passiver i 0.  
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17. Hvidovre Fjernvarmeselskab anmoder konkret om Energitilsynets tiltræden til 

i budgetterne for 2002/2003 og 2003/2004 at indregne i alt 8.764 t.kr. i forcerede 

afskrivninger. I perioden er de samlede afskrivninger oplyst til budgetteret 27.062 

t.kr. inkl. afskrivninger på investeringer i fjernvarmenettet op til afviklingen af 

selskabet. De samlede forcerede afskrivninger fordeler sig ifølge det oplyste med 

henholdsvis 4.482 t.kr. og 4.282 t.kr. i de to år.  

 

18. Samtidig budgetterer selskabet ifølge det oplyste med en samlet underdækning 

i perioden på 4.123 t.kr. for at afvikle en akkumuleret overdækning fra tidligere år.  

 

19. Opnår Hvidovre Fjernvarmeselskab Energitilsynets tiltræden til at indregne de 

forcerede afskrivninger som anmodet, vil investeringerne ifølge det oplyste være 

fuldt afskrevet pr. 1. juni 2004, og gælden samt egenkapitalen i form af akkumule-

ret overdækning være afviklet.  

 

20. Inkl. de forcerede afskrivninger vil Hvidovre Fjernvarmeselskabs budgetterede 

varmepris i år 2002/2003 være på 113,65 kr./GJ ifølge det senest oplyste. Om-

kostningsbudgettet vil totalt set ligge på 112.947 t.kr., som med en budgetteret 

underdækning på 2.061 t.kr. til afvikling af tidligere overdækning balancerer med 

budgetterede indtægter på 110.886 t.kr.  

 

21. For år 2003/2004 vil de budgetterede omkostninger inkl. sidste del af de force-

rede afskrivninger andrage 113.849 t.kr. ifølge det senest oplyste, som med en 

budgetteret underdækning til afvikling af den resterende overdækning fra tidligere 

år på 2.062 t.kr. giver en budgetteret varmepris på 114,57 kr./GJ, svarende til ba-

lancerende indtægter på budgetteret 111.787 t.kr.  

 
BEGRUNDELSE 
LOVGRUNDLAG  
Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, bestemmer, at inden for de i § 20 a nævnte 

indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, 

kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i 

priserne for opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødven-

dige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, 

administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser 

samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder 

opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssyste-

merne, jf. dog § 20 a, stk. 7, og § 20 b.  

 

22. Der er ikke fastsat nærmere regler for den i varmeforsyningslovens § 20 a 

nævnte indtægtsrammeregulering. Som hovedregel fastsættes prisen for varme 

derfor som hidtil alene ud fra varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip.  

 

23. Afdrag på gæld kan som sådan ikke indregnes i varmeprisen, men via varme-

forsyningslovens bestemmelser om driftsmæssige afskrivninger i § 20, stk. 2, kan 

der efter regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren indregnes driftsmæssige 

afskrivninger i varmeprisen og med Energitilsynets tiltræden henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  
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24. De nærmere regler for afskrivninger findes i bekendtgørelse nr. 175 af 18. 

marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 

forrentning af indskudskapital m.v.  

 

25. I bekendtgørelsens § 1 er bestemt, at for idriftsatte anlæg indregnes driftsmæs-

sige afskrivninger i priserne på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte 

afskrivningsgrundlag.  

 

26. § 2 bestemmer, at der for nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i 

priserne på grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser.  

 

27. I henhold til § 3, stk. 1, forstås ved anlægssum anskaffelsesprisen med tillæg af 

de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes 

byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet. § 3, stk. 2, bestemmer, at på 

værker med forenet produktion fordeles på totale anlægssum på de enkelte produk-

ter efter rimelige driftsøkonomiske principper.  

 

28. I § 4, stk. 1, er bestemt, at afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier fore-

tages med indtil 20 pct. om året. For anlæg idriftsat inden afslutningen af det regn-

skabsår, der omfatter den 31. marts 1982, foretages afskrivninger efter § 4, stk. stk. 

2, over en periode på højst 15 år fra det nævnte regnskabsår.  

 

29. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. 

marts 1982 foretages afskrivninger efter § 4, stk. 3, særskilt for det enkelte års 

samlede anlægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en perio-

de på højest 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.  

 

30. Bekendtgørelsens § 8 giver Energitilsynet mulighed for at undtage fra be-

stemmelserne i §§ 1-5 i tilfælde, hvor bestemmelserne medfører væsentlige ulem-

per for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhe-

derne.  

 

31. 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.  

HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB  

32. Hvidovre Fjernvarmeselskab blev etableret af Hvidovre kommune i 1982. 

Tidligere var det over for Gas- og Varmeprisudvalget oplyst, at det i henhold til 

selskabets vedtægter var Hvidovre Fjernvarmeselskabs formål at købe varme fra 

VEKS og fra de i kommunen etablerede distributionsselskaber og dels ved anlæg 

og drift af egne fjernvarmeværker at forsyne distributionsselskaberne med varme i 

et omfang, som satte disse distributionsselskaber i stand til at forsyne deres re-

spektive forsyningsområder med varme, varmt brugsvand og procesenergi. Hvid-

ovre Fjernvarmeselskab kunne tillige sælge varme til enkeltforbrugere uden for 

distributionsselskabernes forsyningsområder.  
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33. Hvidovre Fjernvarmeselskab forestod udbygningen af det kollektive varmesy-

stem i Hvidovre kommune, og har siden 1987 fungeret som grossist i forhold til de 

6 distributionsselskaber. Ifølge det oplyste hverken ejede eller drev Hvidovre 

Fjernvarmeselskab egne fjernvarmeværker. Hvidovre Fjernvarmeselskab var såle-

des ikke er driftsselskab, men derimod en politisk/økonomisk konstruktion, der 

løbende overdrog brugsret og driftsforpligtelse til distributionsselskaberne.  

34. Energitilsynet har tidligere behandlet en henvendelse fra 3 af distributionssel-

skaberne i Hvidovre kommune. Henvendelsen drejede sig om en ny tarifform, som 

selskaberne ønskede at indføre i år 2002 for at undgå en vanskelig tariferingsmæs-

sig situation, når Hvidovre Fjernvarmeselskab ændrede tarifform i år 2003.  

 

35. Det fremgik af sagen, at Hvidovre Fjernvarmeselskab forventedes nedlagt i år 

2004. Af Energitilsynets begrundelse i sagen fremgik blandt andet, at der på det 

foreliggende grundlag næppe kunne rettes indvendinger imod, at de 3 distributi-

onsselskaber allerede i år 2002 tog fat på det arbejde, som lå i at omstrukturere 

tarifsystemerne i Hvidovre kommune efter den forventede nedlæggelse af Hvidov-

re Fjernvarmeselskab.  

PRISMÆSSIGE VIRKNINGER AF DE FORCEREDE AFSKRIVNINGER  

36. I henhold til Hvidovre Fjernvarmeselskabs regnskab for år 2001/2002 var der 

pr. 31. maj 2002 uafskrevne anlæg på 25.062 t.kr. Med oplysningerne fra selskabet 

kan det udledes, at selskabet budgetterer med investeringer i fjernvarmenettet på 

2.000 t.kr. op til den forventede afvikling af selskabet pr. 1. juni 2004.  

 

37. Ekskl. de forcerede afskrivninger og med fortsat budgetteret afvikling af den 

akkumulerede overdækning fra tidligere år på 4.123 t.kr. kan det beregnes, at var-

meprisen i år 2002/2003 og år 2003/2004 vil ligge på henholdsvis 109,05 kr./GJ 

og 110,18 kr./GJ. Det svarer til en besparelse i varmeprisen i de to år på henholds-

vis 4,60 kr./GJ og 4,39 kr./GJ solgt varme, eller et fald i varmeprisen på henholds-

vis 4,05 pct. og 3,83 pct. i forhold til varmepriserne inkl. de forcerede afskrivnin-

ger.  

 

38. Alternativet til at indregne forcerede afskrivninger på henholdsvis 4,60 kr./GJ 

og 4,39 kr./GJ i varmepriserne for år 2002/2003 og 2003/2004 er ifølge Hvidovre 

Fjernvarmeselskab, at selskabet består i en periode efter 1. juni 2004 med det for-

mål at opkræve restafskrivningerne hos varmekunderne.  

 

39. Et andet alternativ vil formentlig kunne være at have afviklet Hvidovre Fjern-

varmeselskab som forventet pr. 1. juni 2004, og have overført uafskrevne anlæg 

og anlægsrestgæld til distributionsselskaberne i Hvidovre kommune.  

 

40. Grundet fjernvarmeforsyningens struktur i Hvidovre kommune vil det sidst-

nævnte alternativ næppe være praktisk administrativt gennemførligt, hvorfor det 

ud fra § 8 i bekendtgørelse nr. 175 må være Energitilsynets opgave at bedømme i 

det foreliggende tilfælde, om der er tilstrækkelig grund for tilsynet til at undtage 

fra bekendtgørelsens afskrivningsregler.  

§ 8 i bekendtgørelse nr. 175  
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41. Energitilsynet skal konkret bedømme, om det for tilsynet er tilstrækkelig be-

grundelse til at undtage fra afskrivningsreglerne i bekendtgørelse nr. 175, at Hvid-

ovre Fjernvarmeselskab alternativt forbliver i drift efter 1. juni 2004 for at foretage 

afskrivninger efter reglerne.  

 

42. Betingelsen for, at Energitilsynet kan undtage fra bekendtgørelsens afskriv-

ningsregler er, at reglernes overholdelse medfører væsentlige ulemper for virk-

somheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne.  

 

43. Hvidovre Fjernvarmeselskabs eventuelle beståen efter 1. juni 2004 forklares, 

som anført tidligere, ud fra en overholdelse af afskrivningsreglerne i bekendtgørel-

se nr. 175. Set i lyset af den forventede strukturændring i fjernvarmeforsyningen i 

Hvidovre kommune pr. 1. juni 2004 har Energitilsynet næppe grundlag for at kun-

ne afvise, at Hvidovre Fjernvarmeselskabs beståen efter den 1. juni 2004 med det 

formål at opkræve restafskrivninger hos forbrugerne vil være en væsentlig ulempe 

for selskabet, og endvidere medføre forsinkelser i strukturændringen i Hvidovre 

kommune.  

 

44. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget på udvalgsmødet den 16. november 

1992 behandlet en sag om indregning af ekstraordinære afskrivninger i affalds-

varmeprisen fra I/S Alssund Affald. Affaldsforbrændingsanlægget skulle nedlæg-

ges før den planlagte afskrivningsperiodes udløb. Værket havde ansøgt om at måt-

te foretage ekstraordinære "afdrag" på lånene i 1993 og 1994, således at affalds-

varmeværkets gæld var fuldt afviklet med udgangen af 1994, hvor et nyt decentralt 

kraftvarmeværk baseret på affald og naturgas skulle idriftsættes. Baggrunden for 

ansøgningen var, at værkets bestyrelse ikke fandt det rimeligt, hvis alene affaldssi-

den skulle bære restgælden.  

 

45. Gas- og Varmeprisudvalget havde vedtaget at meddele I/S Alssund Affald og 

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., at udvalget ikke fandt det i strid med bestem-

melserne i afskrivningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 

samt den dagældende varmeforsyningslovs § 21, stk. 5 (nu § 21, stk. 4), at værket 

foretog en restafskrivning i 1993 og 1994, der indebar, at det i 1983/84 anskaffede 

anlæg var fuldt afskrevet i forbindelse med nedlæggelsen af det hidtidige forbræn-

dingsanlæg. 

 

 


