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INDLEDNING 
1. EBO Consult A/S har som administrator for fjernvarmeforsyningsvirksomhe-

derne Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt i skrivelse af 25. juni 2002 

fremsendt et forslag til et nyt tarifsystem hos virksomhederne.  

 

2. EBO Consult A/S anmoder Energitilsynet om at tage stilling til det foreslåede 

tarifsystem, som ud over en abonnementsbetaling, en fast betaling og en variabel 

betaling indeholder en rabatordning og en overgangsordning. Den foreslåede 

overgangsordning indebærer, at virksomhederne i overgangsperioden vil mangle et 

provenu. Energitilsynet anmodes om at tage stilling til forslaget om, at det mang-

lende provenu i overgangsperioden finansieres gennem virksomhedernes egne 

kasser, herunder eventuelt ved brug af henlæggelser.  

 

3. Sigtet med tarifomlægningen allerede i år er at undgå en vanskelig tariferings-

mæssig situation, når Hvidovre Fjernvarmeselskab ændrer tarifsystem pr. 1. juni 

2003. Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt køber fjernvarmen hos 

Hvidovre Fjernvarmeselskab. Hvidovre Fjernvarmeselskab forventes nedlagt i år 

2004.  

 

4. Hvidovre Nord og Hvidovre Syd tog det nye tarifsystem i brug pr. 1. juni 2002. 

Hvidovre Midt tog systemet i brug pr. 1. juli 2002.  

 

5. Sagen drejer sig om varmeforsyningslovens prisbestemmelser i § 20, stk. 1, stk. 

2 og stk. 5, og vedrører Energitilsynets bedømmelse af, om det foreslåede tarifsy-

stem ligger inden for rammerne af varmeforsyningsloven eller regler udstedt i 

henhold til varmeforsyningsloven.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 2/11 

6. § 20, stk. 1, bestemmer, at inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan 

kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med 

en el-effekt 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 

indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, 

efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentli-

ge forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra 

tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af 

forsyningssystemerne.  

 

7. § 20, stk. 2, bestemmer, at der efter regler fastsat af Økonomi- og erhvervsmini-

steren endvidere kan indregnes driftsmæssige afskrivninger og med Energitilsy-

nets tiltræden henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. 

De nærmere regler om henlæggelser findes i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 

1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer m.v.  

 

8. § 20, stk. 5, bestemmer i 1. punktum, at de kollektive varmeforsyningsanlæg 

kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og 

geografiske områder.  

 

9. Tidligere havde Gas- og Varmeprisudvalget til stadighed anbefalet, at fjernvar-

me blev afregnet hos køberne efter et så kostægte princip som muligt.  

 

10. Princippet betyder, at varmeværkernes faste omkostninger så vidt muligt dæk-

kes af indtægter fra faste betalinger. Tilsvarende, at værkernes variable omkost-

ninger dækkes af indtægterne fra forbrugsafregningen.  

 

11. En bedømmelse af det foreslåede tarifsystem må ske med udgangspunkt i de 

forannævnte bestemmelser i varmeforsyningsloven og i det tidligere Gas- og Var-

meprisudvalgs praksis.  

 

12. Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt køber varmen hos Hvidovre 

Fjernvarmeselskab til tariferede priser. Hvidovre Fjernvarmeselskab køber varmen 

hos Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).  

 

13. Varmeprisen, som Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt opkræver 

hos deres forbrugere, er ifølge det oplyste Hvidovre Fjernvarmeselskabs varmepris 

med tillæg af virksomhedernes egne omkostninger.  

 

14. På nuværende tidspunkt har Hvidovre Fjernvarmeselskab en fast pris til dæk-

ning af selskabets faste omkostninger og to priser til dækning af selskabets variab-

le omkostninger. Den ene af de to priser er bestemt af prisen på fuelolie, og den 

anden pris er bestemt af prisen på gasolie. De to priser bygger således på substitu-

tionsprisprincippet. Ifølge det oplyste fjerner Hvidovre Fjernvarmeselskab prisfor-

skellen mellem de to priser pr. 1. juni 2003.  

 

  



ENERGITILSYNET  Side 3/11 

15. Det nye tarifsystem hos Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt in-

deholder de i varmebranchen almindeligt anvendte priselementer, som er en måler-

relateret abonnementsbetaling, en fast betaling til dækning af faste omkostninger 

ud over de omkostninger, som dækkes af abonnementsbetalingen, samt en pris til 

dækning af de variable omkostninger.  

 

16. Det bemærkes, at den faste betaling fortsat beregnes ud fra tre års gennemsnit 

af graddagekorrigeret forbrug.  

 

17. Bedømmelsen af det nye tarifsystem vedrører særligt det foreslåede rabatsy-

stem og finansieringen af den foreslåede overgangsordning.  

 

18. Rabatordningen omfatter alle forbrugere og er i princippet uden tidsbegræns-

ning. Ordningen er konstrueret således, at store forbrugere får en stor rabat i den 

faste betaling og små forbrugere en lille rabat i den faste betaling. Det er oplyst, at 

rabatordningen viderefører prisforskellen fra det hidtil anvendte substitutionspris-

princip, fordi store forbrugere ifølge det oplyste hidtil er blevet afregnet med den 

fueloliebestemte varmepris, som er billigere end den gasoliebestemte pris.  

 

19. Overgangsordningen indebærer, at den prisstigning, som visse forbrugere vil 

få som følge af indførelsen af det nye tarifsystem, begrænses og udjævnes ved, at 

en del af prisstigningen ikke opkræves i året, men i et senere år, hvor varmeprisen 

forventes at falde som følge af bortfald af afskrivninger. Konkret foreslår Hvidov-

re Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt, at det provenu, som vil mangle i over-

gangsperioden, finansieres ved brug af virksomhedernes henlæggelser.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles EBO Consult A/S,  

20. at Energitilsynet efter omstændighederne ikke har indvendinger imod, at 

Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt tager det foreslåede tarifsystem i 

brug for den resterende del af år 2002, selv om Hvidovre Fjernvarmeselskab først 

ændrer tarifsystem i år 2003,  

 

21. at Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke har indvendinger imod, at 

de faste omkostninger ekskl. omkostninger i abonnementsbetalingen fuldt ud dæk-

kes af en glidende fast betaling,  

 

22. at Energitilsynet ikke vil kunne godkende den foreslåede ordning, som giver 

rabat i den faste betaling, fordi der ikke er tale om en egentlig rabatordning efter 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, men en ordning, som søger at videreføre pris-

forskellen mellem den fueloliebestemte varmepris og den gasoliebestemte varme-

pris. Dersom indførelsen af det nye tarifsystem indebærer særlige ulemper, som 

ikke kan indeholdes i en overgangsordning for visse forbrugere, vil Energitilsynet 

konkret kunne bedømme, om der kan finde en kompensation sted ud over hvad der 

er indeholdt i overgangsordningen,  
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23. at Energitilsynet ikke har indvendinger imod den foreslåede overgangsordning, 

men at Energitilsynet ikke vil kunne godkende, at den med det manglende provenu 

eventuelt opståede underdækning i varmeregnskabet dækkes ved at indregne hen-

læggelser i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2. Da den foreslåede 

overgangsordning indebærer, at forbrugere omfattet af overgangsordningen senere 

dækker det manglende provenu, som udgør 1 til 2 pct. af den budgetterede årsom-

sætning, vil Energitilsynet efter omstændighederne kunne godkende, at eventuel 

underdækning overføres til indregning i det følgende års varmepris. Overgangs-

ordningens likviditetsmæssige konsekvenser vil virksomhederne kunne regulere i 

deres beholdninger af likvide midler,  

 

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

yderligere bemærkninger til det foreslåede tarifsystem, men at  

 

25. Energitilsynet ikke er afskåret fra i konkrete tilfælde at tage stilling til, om 

tarifsystemet kan medføre urimelige virkninger for enkeltforbrugere.  

 
SAGSFREMSTILLING 
26. Hvidovre Fjernvarmeselskab blev etableret af Hvidovre kommune i 1982.  

 

27. Det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg behandlede i 1988 Hvidovre Fjernvar-

meselskabs prisfastsættelse.  

 

28. På det tidspunkt var det Hvidovre Fjernvarmes formål i henhold til selskabets 

vedtægter dels at købe varme fra VEKS og fra de i kommunen etablerede distribu-

tionsselskaber og dels ved anlæg og drift af egne fjernvarmeværker at forsyne 

distributionsselskaberne med varme i et omfang, som satte disse distributionssel-

skaber i stand til at forsyne deres respektive forsyningsområder med varme, varmt 

brugsvand og procesenergi. Hvidovre Fjernvarme kunne tillige sælge varme til 

enkeltforbrugere uden for distributionsselskabernes forsyningsområder.  

 

29. 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, herunder Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre 

Midt. Ifølge det oplyste hverken ejede eller drev Hvidovre Fjernvarmeselskab 

egne fjernvarmeværker. Hvidovre Fjernvarmeselskab var således ikke et driftssel-

skab, men derimod en politisk/økonomisk konstruktion, der løbende overdrog 

brugsret og driftsforpligtelse til distributionsselskaberne.  

 

30. Afregningsprisen for varmen blev fastsat efter substitutionsprisprincippet. En 

GJ fjernvarme skulle efter dette princip koste det samme som den tilsvarende var-

memængde produceret på grundlag af olie. De grundlæggende substitutionspriser 

blev reguleret på basis af officielle oliepriser på henholdsvis gasolie og fuelolie 

med tillæg af afgifter.  
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31. Prisen til dækning af faste omkostninger var i princippet variabel, idet betalin-

gen blev fastsat på grundlag af det forventede varmeaftag i regnskabsåret. Når året 

var gået, blev den samlede betaling fordelt relativt på de enkelte distributionssel-

skaber efter deres faktiske varmeaftag i regnskabsåret. Denne metode for bereg-

ning og afregning af den faste betaling sås som nødvendig for at styre usikkerhe-

den om varmegrundlaget i fjernvarmesystemets udbygningsfase.  

 

32. Det var over for Gas- og Varmeprisudvalget oplyst, at både substitutionspri-

serne og den relative fordeling af de faste betalinger kun var påtænkt at skulle 

gælde i udbygningsfasen.  

 

33. Ifølge referatet fra Gas- og Varmeprisudvalgets møde havde udvalget ikke 

særskilte bemærkninger til den af Hvidovre Fjernvarmeselskab anvendte tarif. 

Prisfastsættelsen skulle dog nærmere vurderes, herunder substitutionspriserne set i 

forhold til den omkostningsbestemte pris.  

 

34. Hvidovre Fjernvarmeselskab forventes nedlagt i år 2004, hvor alle oprindelige 

anlægsinvesteringer i nettet er fuldt afskrevet.  

 

35. Hvidovre Fjernvarmeselskabs variable betaling er indtil 1. juni 2003 fortsat 

opdelt i et priselement for forbrugere, som i 1987 benyttede fuelolie, og et pris-

element for forbrugere, som i 1987 benyttede gasolie.  

 

36. Fjernvarmen, som distributionsselskaberne leverer til forbrugerne, køber sel-

skaberne hos Hvidovre Fjernvarmeselskab til tariferede priser.  

 

37. I den pris, som forbrugerne betaler for fjernvarmen, er til prisen fra Hvidovre 

Fjernvarmeselskab tillagt distributionsselskabernes egne omkostninger, herunder 

omkostninger til drift og vedligeholdelse af fjernvarmeforsyningsnettet.  

 

38. Med tillæg af Hvidovre Nord's egne omkostninger var de variable varmepriser 

hos denne virksomhed pr. 1. februar 2002 på henholdsvis 67,78 kr./GJ i fuelolieta-

rif og på 83,68 kr./GJ i gasolietarif.  

 

39. Ifølge det oplyste afregnes større forbrugere med den fueloliebestemte varme-

pris.  

 

40. Det hidtidige tarifsystem indebærer, at 40 pct. af Hvidovre Fjernvarmeselskabs 

samlede omkostninger dækkes i en fast betaling, mens de resterede 60 pct. af om-

kostningerne bliver dækket i en variabel betaling.  

 

41. Fordelingen af indtægterne på den faste del af afregningen og forbrugsafreg-

ningen er sket ved kommunalbestyrelsesbeslutning.  

 

42. Det er oplyst, at den faste betaling hos Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og 

Hvidovre Midt i år 2002 og i år 2003 vil udgøre ca. 40 pct. af den samlede varme-

regning.  

 

43. Ifølge det oplyse begyndte Hvidovre Fjernvarmeselskab for fem år siden at 

tilnærme varmeprisen baseret på fuelolie til varmeprisen baseret på gasolie.  
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44. Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt mener, at en fjernelse af for-

skellen mellem de to variable priser vil give forbrugere med et stort årligt varme-

forbrug en stor stigning i varmeregningen. Virksomhederne ønsker derfor, at over-

gangen til det nye tarifsystem bliver så lempelig som mulig for forbrugerne.  

 

45. Det nye tarifsystem indeholder tre priselementer: En abonnementsbetaling, 

som er et nyt priselement, en fast betaling i uændret form i forhold til det hidtidige 

tarifsystem, og en variabel betaling i ændret form i forhold til det hidtidige tarifsy-

stem.  

 

46. Abonnementsbetalingen varierer i trin efter årsforbruget. Abonnementsbetalin-

gen sker i kr. pr. installation.  

 

47. Den variable betaling i det nye tarifsystem skal erstatte den variable betaling i 

det hidtidige tarifsystem, hvor forbrugernes variable betaling afhænger af hvilket 

brændsel af gasolie eller fuelolie, som forbrugerne anvendte i 1987. I det nye tarif-

system er den variable pris ens for alle forbrugere. Den variable pris betales i kr. 

pr. GJ.  

 

48. Den faste betaling sker ligeledes i kr. pr. GJ. Betalingen i kr./GJ er ens for alle 

forbrugere. Forbrugerens samlede faste betaling beregnes ud fra tre års gennemsnit 

af graddagekorrigeret forbrug.  

 

49. I tarifsystemet er der indbygget en rabatordning. Rabatten bliver givet i den 

faste betaling og omfatter alle forbrugere. Rabattens størrelse i pct. følger størrel-

sen af varmeforbruget. Rabatten svinger fra 0-2 pct. for små forbrugere op til 22 

pct. for store forbrugere. Rabatordningen er blandt andet begrundet med, at for-

brugere med et stort varmeaftag udgør en mindre kreditrisiko, giver mindre led-

ningstab, modtager færre regninger og har færre målere.  

 

50. Det er oplyst, at der med rabatordningen søges opretholdt den prisforskel, som 

der var i det hidtidige tarifsystem mellem den fueloliebestemte varmepris og den 

gasoliebestemte varmepris.  

 

51. Endvidere er der en overgangsordning, som delvis omfatter alle forbrugere.  

 

52. Ordningen indebærer for det første, at abonnementsbetalingen indføres over tre 

år for alle forbrugere.  

 

53. For det andet foreslås en ordning for forbrugere, der som følge af bortfaldet af 

forskellen mellem den gasoliebestemte varmepris og den fueloliebestemte varme-

pris vil få en stigning i den samlede varmeregning. Ordningen indebærer, at for-

brugere, som får en stigning i varmeregningen på over 5 pct. i de første to år set i 

forhold til varmeregningen i året forud for indførelsen af det nye tarifsystem, vil få 

begrænset prisstigningen til 5 pct., dog undtaget prisstigninger på under 600 kr.  

 

54. De beløb, som Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt holder tilbage 

i overgangsperioden som følge af det foreslåede om begrænsningen i stigningen i 

varmeregningen, vil blive opkrævet senere krone for krone hos de forbrugere, som 

vil blive omfattet af den del af overgangsordningen.  
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55. Opkrævningen vil ifølge det oplyste blive påbegyndt i år 2004, hvor varmepri-

sen forventes at falde som følge af det tidligere nævnte om, at det oprindelige 

fjernvarmeforsyningsnet på det tidspunkt er fuldt afskrevet.  

 

56. Det provenu, som vil mangle i overgangsperioden som følge af begrænsningen 

i stigningen i varmeregningen, foreslår Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre 

Midt finansieret gennem virksomhedernes egne kasser. Virksomhederne foreslår 

blandt andet brug af henlæggelser.  

 

57. Det er oplyst, at det manglende provenu vil ligge i størrelsesordenen 1 til 2 pct. 

af årsomsætningen.  

 

58. Hvidovre Nord og Hvidovre Syd tog det nye tarifsystem i brug pr. 1. juni 

2002. Hvidovre Midt tog systemet i brug pr. 1. juli 2002.  

 
BEGRUNDELSE 
LOVGRUNDLAG OG PRAKSIS 
59. I varmeforsyningsloven er der ikke bestemmelser om, hvorledes varmeforsy-

ningsanlæggene skal tarifere varmeprisen. De af loven omfattede varmeforsy-

ningsanlæg har derfor en vis frihed til at vælge tarifsystem, sålænge tarifsystemet 

ligger inden for varmeforsyningslovens rammer eller regler udstedt i henhold til 

varmeforsyningsloven.  

 

60. Hovedkriteriet for prisfastsættelsen findes i lovens § 20, stk. 1. Heri er be-

stemt, at inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan 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 indregne nødvendige udgifter 

til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og 

salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansie-

ringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i 

forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne.  

 

61. Herudover kan der efter regler fastsat af Økonomi- og erhvervsministeren ind-

regnes driftsmæssige afskrivninger og med Energitilsynets tiltræden henlæggelser 

til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital, jf. § 20, stk. 2.  

 

62. De nærmere regler om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinve-

steringer findes i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af 

indskudskapital.  

 

63. Energitilsynet kan i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 1, tillade, at der i 

priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregnes 

henlæggelser til nye anlæg. Endvidere gælder i henhold til § 5, stk. 5, at uforbrugte 

henlæggelser skal tilbageføres til forbrugerne.  
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64. De kollektive varmeforsyningsanlæg kan efter § 20, stk. 5, 1. punktum, fast-

sætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske 

områder. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter § 20, stk. 5, 2. punktum, fast-

sætte regler om priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme til et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg.  

 

65. Hvis Energitilsynet finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betin-

gelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller 

regler udstedt i henhold til loven, giver Energitilsynet, såfremt forholdet ikke gen-

nem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostnings-

fordeling eller betingelser, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

66. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget meddelt ved cirkulæreskrivelse af 

21. juli 1992 til samtlige varmeforsyningsvirksomheder om størrelsen af den faste 

betaling, at mindst 20 pct. af de samlede omkostninger skal dækkes af indtægter 

fra faste betalinger under forudsætning af, at de faste betalinger udgør mindst 20 

pct. af de samlede omkostninger. Gas- og Varmeprisudvalgets hidtidige accept af, 

at op til 20 pct. af udgifterne til brændselskøb/varmekøb (ledningstabet) uden do-

kumentation kunne overføres til dækning gennem den faste betaling, blev ikke 

ændret herved.  

 

67. I situationer, hvor varmeforsyningsanlægget ønsker at lade mindre end 20 pct. 

af de samlede omkostninger dække af de faste afgifter, skal det kunne dokumente-

res, at de faste omkostninger udgør mindre end 20 pct. af de samlede omkostnin-

ger.  

 

68. Af cirkulæreskrivelsen fremgår, at Gas- og Varmeprisudvalget til stadighed 

havde anbefalet, at fjernvarme blev afregnet hos køberne efter et så kostægte prin-

cip som muligt.  

 

69. Princippet betyder, at varmeværkernes faste omkostninger så vidt muligt dæk-

kes af indtægter fra faste betalinger. Tilsvarende, at værkernes variable omkost-

ninger dækkes af indtægterne fra forbrugsafregningen.  

 

70. Den i dag mest udbredte metode afregning af fast betaling er beboelsesarealet i 

m2 BBR-areal. I 1990'erne opstod der en tarifering af den faste betaling med en 

blanding af et variabelt og et fast element, hvor hele eller dele af den faste betaling 

blev udregnet som et glidende gennemsnit af de foregående tre års målte forbrug.  

 

71. Gas- og Varmeprisudvalget fandt, at dette princip lå inden for de grænser, som 

udvalget havde udstukket for kostægte tarifering. Det var udvalgets opfattelse, at 

forbrugeren modtog de rigtige prissignaler og den glidende faste betaling imøde-

kom et af de ofte gentagne kritikpunkter mod store faste betalinger, nemlig at for-

brugerens sparevilje påvirkedes negativt.  

 

72. Gas- og Varmeprisudvalget havde konkret fundet, at der i denne glidende faste 

betaling var indbygget en incitamentstarif, fordi permanente reduktioner i energi-

aftaget på længere sigt afspejlede sig i en lavere betaling.  
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DET NYE TARIFSYSTEM  

73. Tarifomlægningen hos Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt sker 

tidsmæssigt forud for tarifomlægningen i år 2003 hos Hvidovre Fjernvarmesel-

skab. Hvidovre Fjernvarmeselskab forventes nedlagt i år 2004.  

 

74. Formentlig vil den samlede tarifomlægning i Hvidovre først blive tilendebragt, 

når der er taget endelig stilling til fjernvarmeforsyningens fremtidige struktur i 

området.  

 

75. Der kan næppe på det foreliggende grundlag rettes indvendinger imod, at 

Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt allerede i indeværende år tager 

fat på det arbejde, som ligger i at omstrukturere tarifsystemerne i Hvidovre efter 

den forventede nedlæggelse af Hvidovre Fjernvarmeselskab.  

 

76. Tarifomlægningen indebærer, at der indføres en abonnementsbetaling, at de 

resterende faste omkostninger fortsat dækkes i en betaling, som beregnes ud fra et 

glidende gennemsnit af de foregående tre års målte forbrug, og at alle forbrugere 

betaler samme variable betaling pr. leveret varmeenhed til dækning af de variable 

omkostninger.  

 

77. Af oplysningerne om det nye tarifsystem følger, at Hvidovre Nord, Hvidovre 

Syd og Hvidovre Midt holder sig inden for de rammer, som det tidligere Gas- og 

Varmeprisudvalg har afstukket med hensyn til, at minimum 20 pct. af de samlede 

omkostninger i gennemsnit skal dækkes af indtægter ved faste betalinger.  

 

78. Det forudsættes at tarifsystemets priselementer, det vil sige både abonne-

mentsbetalingen, den fast betaling og den variable betaling så vidt muligt afspejler 

de omkostninger, som skal dækkes af indtægterne fra de forskellige priselementer.  

 

79. Med hensyn til den foreslåede abonnementsbetaling skal bemærkes, at virk-

somhederne i konkrete tilfælde må kunne sandsynliggøre omkostningernes forde-

ling på målerstørrelse.  

OVERGANGSORDNINGEN  

80. Den foreslåede overgangsordning indebærer for det første, at abonnementsbe-

talingen indfases over tre år.  

 

81. Den gradvise indfasning af abonnementsbetalingen for alle forbrugere kan der 

ikke rettes indvendinger imod.  

 

82. For det andet er det foreslået, at der over for forbrugere, som får en relativt stor 

stigning i varmeregningen som følge af tarifomlægningen, sker en begrænsning og 

udjævning af prisstigningen. Forslaget er, at prisstigninger på over 5 pct. de første 

to år efter tarifomlægningen i forhold til året forud for tarifomlægningen fragår i 

varmeregningen for året, og bliver opkrævet senere hos forbrugerne, når der er 

plads inden for den maksimerede stigning i den samlede varmeregning på 5 pct.  

 

83. Det vil sige på det tidspunkt, hvor det eksisterende fjernvarmenet er afskrevet.  
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84. At varmeprisen efter tarifomlægningen falder som følge af bortfald af afskriv-

ninger synes ikke i tilstrækkelig grad at kunne begrunde indførelsen af en over-

gangsordning i forbindelse med tarifomlægningen.  

 

85. Derimod kan det næppe være urimeligt i udgangspunktet, at forbrugere, som 

får en stigning i den samlede varmeregning på grund af bortfaldet af prisforskellen 

mellem den gasoliebestemte varmepris og den fueloliebestemte varmepris, ydes en 

vis kompensation i en overgangsperiode alt afhængig af de ulemper, som disse 

forbrugere konkret vil få som følge af tarifomlægningen.  

 

86. Der skal i den forbindelse henvises til, at Konkurrenceankenævnet havde be-

mærket i en stadfæstelse af en af Gas- og Varmeprisudvalget truffet afgørelse om 

tarifomlægning, at tarifomlægningen indebar sådanne særlige ulemper for klage-

ren, at det efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 5 (nu § 21, stk. 4) fandes rime-

ligt, at der blev ydet klageren en kompensation for disse ulemper. Ankenævnet 

fandt dog, at der ikke forelå sådanne helt ekstraordinære forhold, at denne kom-

pensation kunne overstige, hvad der ville have været indeholdt i Gas- og Varme-

prisudvalgets henstilling om, at den faste afgift over for klageren gradvist skulle 

indkøres over 5 år.  

 

87. Der kan på den baggrund ikke rettes indvendinger imod, at Hvidovre Nord, 

Hvidovre Syd og Hvidovre Midt etablerer en egentlig overgangsordning i forbin-

delse med indførelsen af det nye tarifsystem, som kompenserer særligt udsatte 

forbrugere i en overgangsperiode.  

 

88. Det provenu, som vil mangle i overgangsperioden, foreslår Hvidovre Nord, 

Hvidovre Syd og Hvidovre Midt dækket gennem virksomhedernes egne kasser. 

Konkret foreslår virksomhederne at anvende henlæggelser til at dække det mang-

lende provenu.  

 

89. Det manglende provenu i overgangsperioden udgør mellem 0,8 og 1,6 mio.kr. 

ud af en samlet omsætning i virksomhederne på budgetteret 78,5 mio.kr. i år 

2002/2003, svarende til de før nævnte 1 til 2 pct. af omsætningen.  

 

90. Det likviditetstræk, som opstår i overgangsperioden, kan virksomhederne regu-

lere i deres beholdninger af likvide midler. Den eventuelle underdækning, som 

opstår i varmeregnskabet i overgangsperioden, må virksomhederne håndtere på 

anden måde end ved brug af varmeforsyningslovens henlæggelsesregler, fordi 

disse regler kun vedrører henlæggelser til nyinvesteringer.  

 

91. Det manglende provenu udgør budgetmæssigt et mindre beløb set i forhold til 

de samlede indtægter hos Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre Midt. Det 

kan derfor næppe være urimeligt, at den eventuelt opståede underdækning i var-

meregnskabet overføres til indregning i det følgende års varmepris, idet det er 

bemærket, at forbrugere omfattet af overgangsordningen senere vil blive opkrævet 

det manglende provenu.  
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RABATORDNINGEN  

92. Rabatordningen er udformet på en sådan måde, at alle forbrugere vil få rabat 

med den modifikation, at rabatten er ubetydelig for forbrugere med et lille årsfor-

brug (lille årsforbrug, lille rabat), men ellers stigende i pct. med et stigende årsfor-

brug (stort årsforbrug, stor rabat).  

 

93. Rabatordningen er principielt en permanent foranstaltning, idet enhver ændring 

i rabatten foretaget af bestyrelserne i Hvidovre Nord, Hvidovre Syd og Hvidovre 

Midt skal godkendes på de efterfølgende generalforsamlinger i virksomhederne.  

 

94. Gas- og Varmeprisudvalget havde i den ovennævnte refererede sag afgjort, at 

gratis tilslutning, jf. den gældende varmeforsyningslovs § 20, stk. 5, ikke var uri-

melig, såfremt den øgede tilslutningstakten og dermed gjorde det billigere for 

samtlige tilsluttede forbrugere at dække udgifterne til de kontante faste omkost-

ninger, som værket havde.  

 

95. Rabatten skulle ifølge Gas- og Varmeprisudvalget opfattelse således være om-

kostningsbegrundet.  

 

96. Vedrørende rabat i den faste betaling har Gas- og Varmeprisudvalget i skrivel-

se fra 1995 om betragtninger om reglerne for fjernvarmeværkernes tarifering til-

kendegivet, at et værk, hvor de allerede tilsluttede forbrugere dækkede værkets 

omkostninger, kunne tilbyde nye forbrugere tilslutning til priser, der i en periode 

alene gav værket dækning for de variable meromkostninger ved forsyningen til de 

nye forbrugere. En sådan tarifering ville ikke gøre det dyrere for de øvrige forbru-

gere.  

 

97. Det følger heraf, at det var Gas- og Varmeprisudvalgets opfattelse, at en rabat i 

konkrete tilfælde måtte underlægges en rimelighedsbedømmelse efter § 21, stk. 5 

(nu § 21, stk. 4), hvorefter rabatten skulle kunne begrundes omkostningsmæssigt, 

og skulle være en midlertidig foranstaltning.  

 

98. Energitilsynet finder ikke anledning til at ændre Gas- og Varmeprisudvalgets 

opfattelse.  

 

99. Det forhold, at der med den foreslåede ordning tilstræbes at videreføre prisfor-

skellen mellem den fueloliebestemte varmepris og den gasoliebestemte varmepris 

er imidlertid tilstrækkelig begrundelse for, at Energitilsynet ikke vil kunne god-

kende ordningen efter varmeforsyningsloven. 

 

 
 


