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INDLEDNING 
1. Varmeforbrugere i Arbejdernes Andels Boligforening, afdeling 39 i Hjortekær 

(AAB afd. 39) har klaget over varmeprisen fra NESA Varme A/S.  

 

2. Ifølge det oplyste leverer NESA Produktion A/S fra et naturgasfyret kraftvar-

meanlæg den varmemængde til NESA Varme A/S inkl. tab, som NESA Varme 

A/S leverer til AAB afd. 39.  

 

3. Sagen drejer sig om varmeforsyningslovens prisbestemmelser i § 20. I henhold 

til § 20, stk. 1, kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-

varmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. inden for 

de i § 20 a nævnte indtægtsrammer indregne nødvendige udgifter i varmeprisen 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.  

 

4. NESA Varme A/S er som netejer omfattet af definitionen på et kollektivt var-

meforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 2.  

 

5. Kraftvarmeanlægget har en eleffekt på ca. 290 kW. Anlægget er omfattet af 

definitionen på et kollektivt varmeforsyningsanlæg i lovens § 2, stk. 1, nr. 3.  

 

6. De virksomheder, som er nævnt i § 20, stk. 1, kan i varmeprisen endvidere ind-

regne driftsmæssige afskrivninger og med Energitilsynets tiltræden henlæggelser 

til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  

 

7. De nærmere regler for indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser 

til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i varmeprisen fremgår af 

Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991.  
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8. Varmeforsyningsloven bestemmer i § 21, stk. 4, at finder Energitilsynet, at tarif-

fer, 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.  

 

9. Prisen for varmen fra NESA Produktion A/S til NESA Varme A/S indregnes i 

prisen for varmen fra NESA Varme A/S til AAB afd. 39. Prisen er beregnet ved en 

prisformel. Prisformlen indebærer, at prisen for varmeleverancerne fra NESA Pro-

duktion A/S til NESA Varme A/S følger naturgasprisen uanset, at visse udgifter i 

varmeprisen er naturgasprisen uvedkommende.  

 

10. Den beregnede pris træder i stedet for den omkostningsbestemte pris fra kraft-

varmeanlægget.  

 

11. Med lov nr. 451 af 31. maj 2000 om ændring af lov om varmeforsyning blev 

der i lovens § 20, stk. 4, indført bestemmelser om prisloft til erstatning for bereg-

ning af substitutionspriser. § 20, stk. 4, gælder kun for affaldsforbrændingsanlæg. I 

den her foreliggende sag, som drejer sig om varmeleverancer fra et naturgasfyret 

kraftvarmeanlæg, kan Energitilsynet i bedømmelsen af sagen efter varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, derfor tage udgangspunkt i det tidligere Gas- og Varme-

prisudvalgs praksis vedrørende substitutionspriser.  

 

12. Princippet bag en substitutionspris er, at en varmeforsyningsvirksomhed skal 

optræde økonomisk ansvarligt i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1. Hovedkriteriet ved anvendelsen af substitutionsprisprincippet er, at 

virksomheden skal betale den laveste af den omkostningsbestemte pris eller substi-

tutionsprisen.  

 

13. Substitutionsmulighed foreligger, når fjernvarmeforsyningsvirksomheden en-

ten selv kan producere varmen eller købe den fra tredjemand i stedet for at modta-

ge varmeleverancerne fra den hidtidige leverandør. Der skal være tale om en fak-

tisk eksisterende substitutionsmulighed.  

 

14. Ifølge det oplyste foreligger der en substitutionsmulighed i form af en kedel. 

Kedlen er ejet af NESA Produktion A/S. Det er oplyst, at ejerskabet til kedlen kan 

placeres både i NESA Produktion A/S eller i NESA Varme A/S, fordi selskaberne 

er koncernforbundne. Det må på den baggrund kunne accepteres, at kedlen udgør 

en faktisk eksisterende substitutionsmulighed for NESA Varme A/S, selvom ked-

len p.t. er ejet af NESA Produktion A/S. Ifølge det oplyste opfylder kedlen de 

krav, som det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg opstillede for at en forsynings-

virksomhed kunne kræve afregning efter et substitutionsprisprincip.  
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15. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde hvilken af enten sub-

stitutionsprisen eller den omkostningsbestemte pris, som er lavest. Ved bedøm-

melsen af beregningsgrundlaget for substitutionsprisen i den her foreliggende sag 

er det konstateret, at der i beregningsgrundlaget for såvel substitutionsprisen som i 

kraftvarmeanlæggets driftsregnskab er indeholdt omkostningsposter, som ikke kan 

anses for at være opgjort i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1. Primært drejer det sig om beregning af finansieringsomkostninger i forbin-

delse med et lån med NESA A/S som kreditor og NESA Varme A/S som debitor 

til NESA Varmes finansiering af fjernvarmeforsyningsnettet ved AAB afd. 39, og 

beløb til tilbagebetaling af henlæggelser og afskrivninger, som ved udgiftsførsel i 

elprisen før ikrafttrædelsen den 1. januar 2000 af lov nr. 375 af 2. juni 1999 om 

elforsyning, finansierede kraftvarmeanlæggets motor og kedlen.  

 

16. NESA-navnet anvendes i den foreliggende sag som samlet betegnelse for NE-

SAs varmevirksomhed, når der ikke udtrykkeligt er henvist til NESA Produktion 

A/S eller NESA Varme A/S. Baggrunden er, at den gældende aftale om levering af 

varme til AAB afd. 39 blev indgået før etableringen af NESA Produktion A/S og 

NESA Varme A/S, og at denne leveringsaftale ifølge det oplyste i sagen ikke blev 

konsekvensændret i forbindelse med etableringen af NESA Produktion A/S og 

NESA Varme A/S. Endvidere ses der i senere aftaler mellem NESA og AAB ikke 

fra NESAs side at have været konsekvens i brugen af selskabsnavnene i NESA-

koncernen. NESA Varme A/S står som prisanmelder til Energitilsynets register for 

varmeleverancerne til AAB afd. 39.  

 

17. I løbet af sagens behandling har NESA erkendt det uhensigtsmæssige i, at den 

samlede varmepris beregnet ved prisformlen varierer med naturgasprisen.  

18. NESA har oplyst, at NESA har mere end 70 varmekontrakter, i hvilke der hver 

måned sker ændring i varmeprisen med udviklingen i de officielle naturgaspriser 

udmeldt af naturgasselskaberne. Brændselsomkostningerne udgør ifølge det oply-

ste typisk ca. 90 % af de variable omkostninger. De faste omkostninger indgår 

ifølge NESA i den fastlagte kontraktpris, som bliver reguleret med prisformlerne. 

NESA mener, at prisformlerne er enkle og i god overensstemmelse med både sub-

stitutionspris- og omkostningsprincippet og samtidig er kundevenlige.  

 

19. I sagens øvrige klagepunkter har Energitilsynet, med undtagelse af forhold 

vedrørende udgiftsførsel af forrentning af underdækning i varmeprisen, ikke fun-

det anledning til at gribe ind over for den måde, som NESA hidtil har forvaltet det 

direkte kundeforhold overfor varmeforbrugerne i AAB afd. 39.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles klagerne i AAB afd. 39, NESA Produktion A/S og NESA Varme 

A/S,  

 

20. at Energitilsynet finder, at kraftvarmeanlægget hos NESA Produktion A/S, 

som leverer varme til NESA Varme A/S til levering til AAB afd. 39, er omfattet af 

varmeforsyningslovens definition på kollektive varmeforsyningsanlæg i § 2, stk. 1, 

nr. 3, og at varmeleverancerne fra kraftvarmeanlægget er omfattet af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser i lovens § 20, stk. 1 og 2,  

 

21. at Energitilsynet finder, at det er i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, at varmeforbrugerne i AAB afd. 39 betaler en pris for varmeleverancer fra 

kraftvarmeanlægget, som er fastsat ved en prisformel der medfører, at hele varme-

prisen varierer med prisen på naturgas. I henhold til varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, kan der i prisen for varmen fra NESA Produktion A/S indregnes de i lovbe-

stemmelsen nævnte omkostninger, som er foranlediget af varmeleverancerne,  

 

22. at Energitilsynet efter omstændighederne ikke finder grundlag for at anfægte, 

at det kedelanlæg, som er nævnt i sagen, må være at regne for en faktisk eksiste-

rende substitutionsmulighed for NESA Varme A/S. Energitilsynet pålægger derfor 

NESA Varme A/S i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, maksimalt at 

betale enten den omkostningsbestemte pris for varmen fra NESA Produktion A/S 

til levering til AAB afd. 39 eller substitutionsprisen for samme mængde varme 

som den ville fremkomme fra kedelanlægget, såfremt dette kedelanlæg skulle pro-

ducere varmemængden til AAB afd. 39. Energitilsynet finder i henhold til § 20, 

stk. 1, at substitutionsprisen skal hvile på et omkostningsbudget for den nævnte 

mængde varme fra kedelanlægget, men at NESA Varme A/S skal kunne dokumen-

tere, at prisfastsættelsen er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler, 

herunder udarbejde en kalkule når året er gået, der viser, hvilken af den omkost-

ningsbestemte pris eller substitutionsprisen, som ville have været lavest. Viser en 

sådan beregning, at substitutionsprisen ville have været lavere end den omkost-

ningsbestemte pris, må dette korrigeres i den kommende prisberegning,  

 

23. at Energitilsynet efter omstændighederne vil kunne acceptere, at den budgette-

rede substitutionspris for varmeleverancerne til AAB afd. 39 beregnes ved en pris-

formel, som udtrykker omkostningsbudgettet for substitutionsprisen fra kedelan-

lægget,  
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24. at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, finder, at 

substitutionsprisen skal beregnes med de begrænsninger, der følger af:  

 at henlæggelser og afskrivninger, som har finansieret kedlen ved udgifts-

førsel i elprisen før ikrafttrædelsen af lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elfor-

syning, indtil videre tilbageføres uden forrentning ved i de kommende års 

varmepriser at afskrive afskrivningssaldoen på elkundernes tilgodehaven-

de pr. 31. december 2001. Afskrivningssaldoen pr. 31. december 2001 be-

regnes som summen af de nævnte henlæggelser og afskrivninger fratruk-

ket samtlige beregnede beløb til forrentning og afskrivning af kedlen fra 

dennes etableringstidspunkt til 31. december 2001,  

 at Energitilsynet vil kunne acceptere, at lånet, som er indgået med NESA 

Varme A/S som debitor og NESA A/S som kreditor til finansiering af 

fjernvarmeforsyningsnettet ved AAB afd. 39, forrentes med den mellem 

parterne aftalte forrentning på 6,75 % i år 2002, men at Energitilsynet som 

betingelse for denne accept forudsætter, at de med investeringen i fjern-

varmeforsyningsnettet forbundne afskrivninger i varmeprisen, jf. varme-

forsyningslovens § 20, stk. 2, som opgøres i henhold til bestemmelserne 

om driftsmæssige afskrivninger i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 

1991, og som indgår i beregningsgrundlaget for substitutionsprisen, an-

vendes til nedbringelse af NESA Varmes gæld til NESA A/S vedrørende 

fjernvarmeforsyningsnettet ved AAB afd. 39, således at der kun sker en 

forrentning af restsaldoen på gælden vedrørende fjernvarmeforsyningsnet-

tet,  

 

25. at Energitilsynet finder, at det ikke er i overensstemmelse med varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, at der sker forrentning af underdækning i varmeprisregn-

skabet for NESA Varme A/S,  

 

26. at Energitilsynet ikke finder anledning til at gribe ind over for NESA Varme 

A/S i de øvrige klagepunkter i sagen, der vedrører indregning af nettab i varmepri-

sen, størrelsen af det faste priselement i varmeprisen, indregning af over-

/underdækning i varmeprisen samt vederlagsfri overdragelse af varmemålere.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 6/19 

SAGSFREMSTILLING 
KLAGERNES ANBRINGENDER  
27. Ifølge klagerne bliver varmen til AAB afd. 39 leveret fra et lokalt decentralt 

naturgasfyret kraftvarmeanlæg ejet og drevet af NESA.  

 

28. Der klages over, at varmeforbrugerne i AAB afd. 39 er pålagt at betale for det 

varmespild, der opstår i forsyningsnettet. Endvidere klages der over, at varmefor-

brugerne er pålagt en abonnementspris for varmtvands- og varmeforsyning på 

2000 kr. årligt pr. lejemål. Klagerne nævner, at NESA agter at hæve abonnementet 

til 3000 kr. i år 2002.  

 

29. Klagerne har fremsendt kopi af et brev 4. maj 1999 fra hovedkontoret i Arbej-

dernes Andelsboligforening til NESA. Det fremføres, at foreningen ønsker det 

mellem foreningen og NESA indgåede samarbejde i 1995 om etablering af et lo-

kalt kraftvarmeanlæg taget op til fornyet overvejelse på grund af uoverensstem-

melser om budgetforudsætninger.  

 

30. I klagernes bemærkninger til redegørelsen i sagen fra NESA stilles der 

spørgsmål ved det lovlige i, at varmemålere anskaffet af lejerne i AAB afd. 39 ved 

realkreditlån vederlagsfrit er overdraget til NESA.  

 

31. Klagerne finder det utilfredsstillende, at NESA har indført et "tarifregnskab" 

med over-/underdækning som erstatning for det tidligere "forbrugsregnskab". Om 

forbrugsregnskabet henviser klagerne til lov nr. 968 af 17. december 1997 om leje 

af almene boliger. Klagerne hæfter sig ved, at der i lovens kap. 10 blandt andet er 

regler vedrørende betaling for varme.  

 

32. Det er klagernes opfattelse, at "tarifregnskabet" bevirker, at varmehjælpen til 

pensionister forringes.  

33. Klagerne påpeger, at der ved etableringen af NESA Produktion og NESA 

Varme ikke blev udarbejdet nye aftaler for levering af varme til AAB afd. 39.  

 

34. Klagepunkterne vedrører perioden fra 1996 til og med 2001.  

NESAS ANBRINGENDER  

35. Redegørelsen fra NESA giver indledningsvis en beskrivelse af projektet. Det 

fremgår blandt andet, at NESA i 1995 indgik en leveringsaftale med hovedkonto-

ret i AAB om leverancer af varme til AAB afd. 39. I aftalen indgik etablering af et 

lokalt kraftvarmeværk og tilhørende net.  

 

36. Senere etablerer NESA NESA Varme A/S og NESA Produktion A/S. NESA 

A/S bliver moderselskab i NESA koncernen, som ud over NESA Varme A/S og 

NESA Produktion A/S består af en række selskaber.  

 

37. Primo år 2000 overflyttes kraftvarmeanlægget og det tilhørende net til hen-

holdsvis NESA Produktion og NESA Varme med den virkning, at NESA Varme 

køber varmen produceret på kraftvarmeanlægget til viderelevering til AAB afd.  
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39. Ved allonge til den oprindelige leveringsaftale mellem NESA og AAB afd. 39 

forestår NESA afregning direkte til slutbrugerne fra 1. januar 2000. NESA Varme 

forvalter afregningen. Den oprindelige leveringsaftale regulerer i dag afregnings-

grundlaget mellem NESA Produktion og NESA Varme.  

 

38. NESA oplyser, at budgettet for år 2001 efter samråd med afdelingsbestyrelsen 

i AAB afd. 39 resulterer i en fast afgift på 2.400 kr. årligt og 1,235 kr. pr. kWh i 

variabel pris. Priserne er ekskl. moms. Ifølge det oplyste er den faste afgift fastsat 

således, at afgiften udgør lidt under 20 pct. af de samlede omkostninger.  

 

39. NESA oplyser, at den pris, som NESA Varme betaler for køb af varme fra 

NESA Produktion, varierer med den aktuelle måneds gaspris. Endvidere er oplyst, 

at den pris, som kunderne i AAB afd. 39 betaler til NESA Varme, er uændret over 

året med årlig opgørelse af over- eller underdækning.  

 

40. Naturgasprisen er ifølge NESA steget med 76 pct. fra oktober 1994 til decem-

ber 2000. For år 2001 var der budgetteret med en yderligere stigning i naturgaspri-

sen. Efter NESAs opfattelse skyldes prisstigningerne på varmen stigningerne i 

prisen på naturgas på nær 10 øre/kWh, der hidhører fra NESAs overtagelse af 

diverse omkostninger til målerservice, aflæsning, afregning m.m., omkostninger, 

der ifølge det oplyste tidligere blev afholdt direkte over afdelingsregnskabet for 

AAB afd. 39.  

 

41. Ifølge det oplyste er der indregnet 30 % tab i varmeprisen.  

 

42. NESA har redegjort for, at NESA opfatter deres kraftvarmeanlæg som elpro-

ducerende anlæg med varmeproduktion som biprodukt. Efter NESAs opfattelse er 

kraftvarmeanlægget således omfattet af elforsyningsloven og ikke af varmeforsy-

ningsloven.  

 

43. Varmen, der produceres til levering til AAB afd. 39 hviler ifølge det oplyste på 

et substitutionsprisprincip. NESA mener, at den mellem regeringen og socialde-

mokratiet i 1986 indgåede aftale om den fremtidige eludbygning hjemler mulighed 

for at anvende substitutionsprisprincippet.  

 

44. Det er oplyst, at substitutionsprisen er baseret på omkostningerne ved produk-

tion af varme fra et kedelanlæg, og skulle vise hvad en traditionel fjernvarmefor-

syning ville have kostet beboerne i AAB afd. 39. Substitutionsprisen skal efter 

NESAs mening samtidig vise omkostningsfordelingen mellem el og varme.  

 

45. NESA mener, at substitutionsprisprincippet indebærer en rimelig behandling 

af både varmekunderne og elkunderne.  

 

46. Ifølge det oplyste ejer NESA Produktion det nævnte kedelanlæg. NESA me-

ner, at det ikke kan have betydning i den foreliggende sag, om det er NESA Pro-

duktion eller NESA Varme, som ejer kedelanlægget. NESA henviser til, at NESA 

Produktion og NESA Varme er koncernforbundne selskaber, hvor ejerskabet af 

kedlen kan placeres i både det ene eller andet selskab.  
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47. NESA har redegjort for, at kedlen opfylder de krav, som det tidligere Gas- og 

Varmeprisudvalg opstillede for at et forsyningsselskab kunne kræve afregning 

efter et substitutionsprisprincip.  

 

48. Om finansieringsforhold er oplyst, at fjernvarmeforsyningsnettet ved AAB afd. 

39 er finansieret ved et stående lån med NESA A/S som kreditor og NESA Varme 

som debitor. Låneaftalen blev oprettet i forbindelse med etableringen af NESA 

Varme. I år 2002 er renten på lånet fastsat til 6,75 %.  

 

49. Kraftvarmeanlæggets motor og kedlen er ifølge det oplyste finansieret med 

elprismæssige henlæggelser og afskrivninger foretaget før ikrafttrædelsen den 1. 

januar 2000 af lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning.  

 

50. NESA erkender, at det er uhensigtsmæssigt, at leveringsaftalens prisformel 

bevirker, at den samlede varmepris beregnet ved denne prisformel varierer med 

naturgasprisen.  

 

51. NESA oplyser, at NESA har mere end 70 varmekontrakter, i hvilke der hver 

måned sker ændring i varmeprisen med udviklingen i de officielle naturgaspriser 

udmeldt af naturgasselskaberne. NESA mener, at prisformlerne i kontrakterne er 

indrettet således, at varmeprisen nøje følger udviklingen i gaspriserne, da disse er 

afgørende for, at varmepriserne er i overensstemmelse med de aftalte substituti-

onspriser. NESA mener endvidere, at der vil være balance i forhold til omkostnin-

gerne, da brændselsomkostningerne typisk udgør ca. 90 % af de variable omkost-

ninger. De faste omkostninger indgår ifølge NESA i den fastlagte kontraktpris, 

som bliver reguleret med prisformlerne. Det er NESAs opfattelse, at prisformlerne 

er enkle og i god overensstemmelse med både substitutions- og omkostningsprin-

cippet og samtidig er kundevenlige, fordi de er enkle at overskue og enkle at ad-

ministrere.  

52. Det er samlet set NESAs vurdering, at den ved leveringsaftalens prisformel 

beregnede varmepris giver AAB afd. 39 en økonomisk fordel fremfor en afregning 

ved substitutionsprisen.  

LEVERINGSAFTALEN  

53. Aftalen, der regulerer varmeleveringen til AAB afd. 39, er i 1995 indgået mel-

lem NESA og hovedkontoret i AAB på vegne af AAB afd. 39. Aftalen er anmeldt 

samme år til det tidligere Gas- og Varmeprisudvalgs register.  

 

54. Af leveringsaftalen fremgår blandt andet, at anlægget projekteres, etableres og 

ejes af NESA. Endvidere fremgår, at NESA driver og vedligeholder anlægget, og 

at udgifterne til drift og vedligeholdelse påhviler NESA.  

 

55. Det fremgår af leveringsaftalens pkt. 4, afsnit 4, at regulering og administrati-

on af betalingen foretages i henhold til appendiks 4.  
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56. I appendiks 4 til leveringsaftalen er bestemt, at den løbende varmepris i kr./GJ 

reguleres ved formlen:  

"Basisvarmepris x ny gaspris/3,024" 

 

hvor gasprisen er laveste forbrug i "HNGs" fjernvarmetarif for den aktuelle må-

ned, og faktoren 3,024 er gasprisen efter fjernvarmetariffen pr. 1. marts 1991. Ba-

sisvarmeprisen er i henhold til appendiks 4 lig med 142,00 kr./GJ. Basisvarmepri-

sen er ikke nærmere defineret.  

 

57. I henhold til leveringsaftalen kan enhver af parterne indbringe tvister opstået i 

forbindelse med aftalen for voldgift.  

 

58. AAB afd. 39 kan ifølge leveringsaftalens pkt. 5.1. overtage kraftvarmeanlæg-

get til dettes nedskrevne værdi med tillæg af akkumulerede dokumenterede drifts-

underskud og med tillæg af resultatet af en refusionsopgørelse af løbende aftaler 

vedrørende kraftvarmeanlægget.  

ALLONGEN TIL LEVERINGSAFTALEN  

59. NESA og hovedkontoret i AAB indgik i august/september måned år 2000 en 

tillægsaftale vedrørende kundeforholdet mellem de enkelte lejere i afdeling 39 i 

Hjortekær og NESA. Af tillægsaftalen fremgår, at NESA overtager ejerskabet af 

varmefordelingsmålere, fjernvarmestikket inkl. afspærringsventilerne for den en-

kelte bolig. Denne overdragelse sker vederlagsfrit. Endvidere overtager NESA 

ejerskabet for signalkablerne til samtlige boliger, og er dermed ansvarlig for drift 

og vedligehold af samme. Denne overdragelse sker ligeledes vederlagsfrit.  

 

60. Videre fremgår, at der hvert år udarbejdes en a conto-varmepris pr. kWh samt 

en fast betaling pr. lejemål. På aftaletidspunktet skulle den faste betaling ligge i 

intervallet 20-30 % og blev fastsat til 25 % svarende til kr. 2.000 pr. hus. En even-

tuel ændring af den faste afgift skal aftales med afdelingsbestyrelsen i AAB afde-

ling 39. Der udarbejdes årligt et varmeregnskab. Der opkræves 4 årlige a conto-

betalinger inkl. en årsafregning.  

 

61. Allongen er modtaget i Energitilsynet den 10. maj 2001.  
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BEGRUNDELSE 
62. Det er vurderingen, at den her foreliggende sag i det væsentligste vedrører 

prisen for varme fra NESA Produktion til NESA Varme, og som klagernes varme-

pris hviler på.  

 

63. I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW 

samt geotermiske anlæg m.v. inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer indreg-

ne nødvendige udgifter i varmeprisen til energi, lønninger og andre driftsomkost-

ninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte 

offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og under-

skud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig ud-

bygning af forsyningssystemerne.  

 

64. Endvidere kan de nævnte virksomheder i henhold til § 20, stk. 2, indregne 

driftsmæssige afskrivninger og med Energitilsynets tiltræden henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  

 

65. De nærmere regler for indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser 

til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i varmeprisen fremgår af 

Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991.  

 

66. Energitilsynet har beføjelse til at bedømme varmeprisen i henhold til varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4. Det er bestemt i § 21, stk. 4, 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.  

67. Indledningsvis må det fastslås, at leveringsaftalen, der oprindeligt er indgået 

mellem NESA og hovedkontoret i AAB på vegne af AAB afd. 39 om varmeleve-

rancer til AAB afd. 39, og som ifølge det oplyste nu regulerer afregningsgrundla-

get mellem NESA Produktion og NESA Varme vedrørende varmeleverancer til 

AAB afd. 39, er anmeldt til det tidligere Gas- og Varmeprisudvalgs register som 

leveringsbetingelser over for AAB afd. 39.  

68. Herudover må det fastslås, at parternes anbringender vedrørende det historiske 

hændelsesforløb i projektet, herunder parternes beskrivelser af indlæg på møder 

afholdt i forbindelse med projektstart m.v., ikke kan bedømmes af Energitilsynet, 

men må henvises til prøvelse ved de almindelige domstole.  

69. Energitilsynet er vedrørende prisfastsættelsen af varmen alene pålagt at tage 

stilling til, om leveringsaftalens priskapitel er i overensstemmelse med varmefor-

syningsloven.  
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VARMEFORSYNINGSLOVENS § 20, STK. 1, VEDRØRENDE NESA VARME  

70. NESA Varme er som netejer et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til 

varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 2.  

 

71. De i § 2 nævnte anlæg kan indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, samt i de § 20, stk. 2, nævnte driftsmæssige 

afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  

Elforsyningslovens § 75, stk. 2 og varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, vedrørende  

 
NESA PRODUKTION  

72. Ifølge det oplyste opfatter NESA deres lokale kraftvarmeanlæg som elproduce-

rende anlæg, der producerer varme som et biprodukt.  

 

73. I den tidligere elforsyningslov var bestemt i § 9, stk. 4, at elforsyningsvirk-

somheder, som i kombineret produktion leverede varme og elektricitet, skulle 

fordele omkostningerne på de pågældende produkter efter rimelige, driftsøkono-

miske principper. § 9, stk. 4, blev ophævet ved bekendtgørelse nr. 1126 af 29. 

december 1999 om ikrafttræden af blandt andet lov om elforsyning.  

 

74. I den gældende elforsyningslov er bestemt i § 75, stk. 2, at kraftvarmeproduk-

tionsanlæg ved fastsættelsen af priser og leveringsbetingelser for fjernvarme ikke 

må udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der må 

anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne.  

 

75. Af bemærkningerne til elforsyningsloven fremgår, at produktionsvirksomhe-

der, som leverer fjernvarme, fortsat vil have forsyningspligt overfor fjernvarme-

forbrugerne til rimelige priser, og at varmeforsyningen fortsat vil være omfattet af 

en omkostningsbaseret prisregulering.  

 

76. Økonomi- og erhvervsministeren kan i medfør af § 75, stk. 4, fastsætte regler 

om fordelingen efter blandt andet § 75, stk. 2. Sådanne regler er dog endnu ikke 

udstedt.  

 

77. Selvom sådanne regler måtte blive udstedt er det pålagt Energitilsynet i medfør 

af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at bedømme, om tariffer, omkostningsfor-

hold eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i varme-

forsyningslovens §§ 20, 20 a og 20 b, og således også til at bedømme om ejerne af 

kraftvarmeproduktionsanlæg ved fastsættelsen af priser og leveringsbetingelser for 

el eventuelt udnytter deres stilling til at fordele omkostningerne på en måde, der 

må anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne.  

 

78. Det anlæg sagen drejer sig om er med en eleffekt på ca. 290 kW omfattet af 

definitionen på et kollektivt varmeforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens § 2, 

stk. 1, nr. 3, og er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser i § 20.  

 

79. Det fremgår af § 2, stk. 3, at kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 

1 ikke omfatter virksomhed, der er reguleret i lov om elforsyning bortset fra kraft-

varmeanlæg med en eleffekt op til 25 MW.  
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PRINCIPPET OM EN SUBSTITUTIONSPRIS  

80. Den varmeforsyningsvirksomhed, der skal aftage - købe - varmen er omfattet 

af varmeforsyningslovens bestemmelser. Varmeforsyningsvirksomheden skal som 

kollektivt varmeforsyningsanlæg optræde økonomisk ansvarligt. I sammenhæng 

med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, skal forsyningsvirksomheden blandt an-

det sørge for, at omkostningerne ved købet af varmen er mindst mulige.  

 

81. Der kan derfor ikke betales en pris for varmeproduktionen hos andre producen-

ter der overstiger, hvad varmeforsyningsvirksomheden selv kunne have produceret 

varmemængden til eller købt denne varmemængde for fra anden side. Afregnes 

der til en pris, der overstiger dette loft overtrædes varmeforsyningslovens omkost-

ningsminimeringsformål.  

 

82. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget i konkrete sager vedrørende substitu-

tionspriser bestemt i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, 

nu lovens § 21, stk. 4, at varmeforsyningsvirksomheden skulle betale den laveste 

af enten den omkostningsbestemte pris eller den alternative pris, som virksomhe-

den enten selv kunne have produceret varmen til eller købt for hos tredjemand.  

 

83. For at varmeforsyningsvirksomheden kunne kræve afregning efter et substitu-

tionsprisprincip var kravene, at virksomheden havde eksisterende adgang til alter-

nativ levering. Var der tale om et produktionsalternativ, skulle anlægget være lov-

ligt, have tilstrækkelig kapacitet og adgang til brændsel.  

 

84. Typisk har sagerne drejet sig om prisfastsættelsen af varme fra affaldsforbræn-

dingsanlæg.  

 

85. Konkurrenceankenævnet har behandlet dele af den nævnte problemstilling.  

 

86. I den foreliggende sag er oplyst, at lejlighederne i AAB afd. 39 før kraftvarme-

anlæggets etablering i 1995 havde individuel opvarmning ved el og petroleum.  

 

87. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, om prislofter, gælder kun for affaldsfor-

brændingsanlæg. Fjernvarmeleverancer fra et naturgasfyret decentralt kraftvarme-

anlæg kan - efter omstændighederne - afregnes efter et substitutionsprisprincip i 

stedet for den omkostningsbestemte varmepris i henhold til lovens § 20, stk. 1.  

 

88. Dog gælder fortsat, at varmeforsyningslovens omkostningsbegreb i § 20, stk. 

1, skal forstås omkostningsminimerende.  

 

89. Det må derfor gælde, at NESA Varme for købet af varme fra NESA Produkti-

on til brug for levering til AAB afd. 39 skal betale den laveste af enten den om-

kostningsbestemte varmepris eller substitutionsprisen.  

 

90. Det er en forudsætning for anvendelse af substitutionsprisprincippet, at substi-

tutionsmuligheden er faktisk tilstedeværende for NESA Varmes vedkommende.  
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91. NESA har oplyst, at der eksisterer et kedelanlæg i tilknytning til kraftvarmean-

lægget, som vil kunne levere varme til AAB afd. 39. Kedelanlægget er ejet af NE-

SA Produktion som følge af den af NESA valgte fordeling af anlægsaktiver mel-

lem NESA Varme og NESA Produktion ved etableringen af disse selskaber.  

 

92. Kraftvarmeanlægget kunne ifølge NESA have været placeret i NESA Varme.  

 

93. Der er ikke grund til at anfægte NESAs oplysning om, at kedelanlægget ved 

etableringen af NESA Produktion og NESA Varme kunne have været placeret i 

NESA Varme, fordi der er tale om koncernforbundne selskaber. Der ses heller 

ikke grund til at anfægte NESAs synspunkt om, at kedelanlægget ved en umiddel-

bar overdragelsesforretning kan overdrages til NESA Varme.  

 

94. Det lægges til grund for den videre vurdering af den her foreliggende sag, at 

kedelanlægget udgør en faktisk substitutionsmulighed for NESA Varme i forhold 

til varmekøbet fra det af NESA Produktion ejede kraftvarmeanlæg.  

 

95. Den ved leveringsaftalens prisformel beregnede varmepris og substitutionspri-

sen er uddybet nedenfor.  

RESULTERENDE BUDGETTERET VARMEPRIS I ÅR 2001 VED ANVENDELSE AF 

PRISFORMLEN I LEVERINGSAFTALEN  

96. Om forretningsgangen for køb og salg af varme er oplyst, at NESA Varme 

køber varmen af NESA Produktion. NESA Varme sælger herefter varmen videre 

til AAB afd. 39. Prisen for køb af varme skal ifølge det oplyste dække omkostnin-

ger til køb af naturgas til varmeproduktion og en andel af kraftvarmeanlæggets 

øvrige omkostninger samt drift af fjernvarmeforsyningsnettet. I den endelige var-

mepris overfor AAB afd. 39 er tillagt NESA Varmes omkostninger til kundeafreg-

ning, måling m.m.  

 

97. I budgettet for år 2001 er der ved leveringsaftalens prisformel beregnet et sam-

let varmekøb fra NESA Produktion til NESA Varme på 2.183.389 kr. Det budget-

terede køb af naturgas er beregnet til 1.591.695 kr., svarende til ca. 73 pct. af den 

budgetterede omkostning til køb af varme. De resterende ca. 27 pct., svarende til 

591.694 kr., skal således dække kraftvarmeanlæggets forventede øvrige omkost-

ninger ved varmeproduktionen i år 2001 samt driften af fjernvarmeforsyningsnet-

tet.  

 

98. Nettabet i år 2000 er angivet til 30 pct. Der er budgetteret med et tilsvarende 

nettab i år 2001.  

 

99. Det samlede budgetterede varmesalg fra NESA Varme til AAB afd. 39 er på 

2.585.759 kr. i år 2001. Fratrækkes varmekøbet fra NESA Produktion resterer 

402.370 kr. Dette beløb er sammensat af en underdækning for år 2000 på 281.628 

kr., en forrentning heraf på budgetteret 17.602 kr. samt budgetterede omkostninger 

til kundeadministration m.v. på 103.140 kr.  
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100. Den varmepris, som faktisk fremkommer ved anvendelse af leveringsaftalens 

prisformel, giver ifølge det oplyste en anden pris end substitutionsprisen. Prisen 

beregnet ved prisformlen har indtil år 2000 været mindre end substitutionsprisen, 

men er ifølge NESAs egne beregninger højere end substitutionsprisen fra år 2000.  

 

101. Det har ikke været muligt at fastslå hvad den resulterende pris ved anvendelse 

af prisformlen reelt udtrykker ud over, at der i prisformlen er indbygget et element 

til regulering af prisen på naturgas.  

 

102. Leveringsaftalens prisformel afspejler ikke de faktiske økonomiske forhold 

mellem NESA Produktion og NESA Varme. Dette kommer til udtryk ved, at der i 

NESA Varmes købspris for varme fra NESA Produktion er indeholdt bidrag til 

dækning af udgifter til drift af fjernvarmeforsyningsnettet, som ejes af NESA 

Varme. Dette bidrager til det førnævnte om, at det ikke er muligt at fastslå hvilke 

omkostninger varmeprisen reelt dækker.  

 

103. Det er Energitilsynets sekretariats opfattelse, at leveringsaftalens prisformel 

er konstrueret således, at en procentvis stigning i naturgasprisen giver samme pro-

centvise stigning i den andel af varmeprisen, som skal dække kraftvarmeanlæggets 

øvrige omkostninger på varmesiden samt udgifterne til driften af fjernvarmeforsy-

ningsnettet. Efter sekretariatets opfattelse udgør denne andel ca. 27 pct. af de sam-

lede omkostninger til NESA Varmes køb af varme fra NESA Produktion uanset 

prisniveauet på naturgas.  

 

104. Til illustration angiver NESA en naturgaspris i december 1994 på i snit 3,016 

kr./m
3
 og i december 2000 en pris på i snit 5,306 kr./m

3
. Fra december 1994 til 

december 2000 er naturgasprisen steget med 76 pct. Ved prisformlen i leveringsaf-

talen har Energitilsynets sekretariat herefter beregnet, at andelen til dækning af 

øvrige omkostninger med december 1994 naturgaspriser alt andet lige er 336.254 

kr. Ved december 2000 priser er andelen alt andet lige på 591.694 kr., svarende til 

en stigning på 76 pct. og svarende til stigningen i naturgasprisen.  

 

105. Varmeprisen skal være omkostningsbestemt i henhold til varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 1.  

 

106. Leveringsaftalens prisformel er ikke i overensstemmelse med dette grund-

læggende princip i varmeforsyningsloven.  

RENTER OG AFSKRIVNINGER I VARMEPRISEN  

107. Forrentning og afskrivning er efter brændselskøb den største omkostningspost 

i beregningsgrundlaget for substitutionsprisen og i kraftvarmeanlæggets drifts-

regnskab.  

 

108. NESA har oplyst, at kraftvarmeanlæggets motor og kedlen er finansieret med 

elprismæssige henlæggelser og afskrivninger, svarende til i alt ca. 2.540 t.kr. Selve 

investeringen i fjernvarmeforsyningsnettet på i alt 5.010 t.kr. er ifølge NESA fi-

nansieret ved et stående lån med NESA Varme A/S som debitor og NESA A/S 

som kreditor. Mellem NESA Varme og NESA A/S er for år 2002 aftalt en forrent-

ning af lånet på 6,75 %.  
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109. De elprismæssige henlæggelser og afskrivninger, som tidligere har været 

indregnet i elprisen til finansiering af kraftvarmeanlæggets motor og kedlen, tilba-

gefører NESA Produktion ifølge det oplyste til elkunderne i form af afskrivninger 

i kraftvarmeanlæggets regnskab. Varmesiden er over varmeprisen med til at dække 

afskrivningerne.  

 

110. I driftsregnskabet for kraftvarmeværket fra 3. kvartal 1996 til og med år 2001 

er der samlet udgiftsført ca. 4.000 t.kr. i afskrivninger samt forrentning og indek-

sering af afskrivningssaldoen, som vedrører både produktionsanlægget og fjern-

varmeforsyningsnettet.  

 

111. Den årlige forrentning af saldoen er 5 %, og den årlige indeksering er angivet 

til 2,3 %.  

 

112. Det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at varme-

sidens andel af produktionsanlæggets samlede anskaffelsespris tilbageføres til 

elkunderne i form af afskrivninger i varmeprisen. Ligeledes er det i overensstem-

melse med § 20, stk. 2, at varmesiden ved afskrivninger i varmeprisen betaler in-

vesteringen i fjernvarmeforsyningsnettet.  

 

113. Det er i udgangspunktet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, at varmesiden betaler en rimelig forrentning af den med investeringen i 

fjernvarmeforsyningsnettet opståede gældsforpligtelse over for NESA A/S i NESA 

Varme.  

 

114. Vedrørende forrentningen definerer varmeforsyningsloven ikke nærmere, 

hvad der forstås ved finansieringsomkostninger.  

 

115. Da hovedkriteriet for indregning af finansieringsomkostninger i varmeprisen 

er finansieringsomkostningernes nødvendighed må der efter varmeforsyningsloven 

i udgangspunktet kunne stilles krav om, at varmeforsyningsanlægget har påtaget 

sig en forpligtelse til at betale en egentlig finansieringsomkostning. Der må såle-

des efter § 20, stk. 1, kunne stilles krav om, at anlægget indgår i et gældsforhold. 

Endvidere må der være tale om, at der skal betales finansieringsomkostninger af 

egen gæld. Væsentligst for gældsforholdet må være, at der er en umiddelbar relati-

on mellem anlægget og kreditor, som sandsynliggør, at der om finansieringsom-

kostningerne er tale om nødvendige omkostninger for anlægget.  

 

116. Tilbagebetaling af henlæggelser til en udefinerbar gruppe af elkunder kan 

næppe sammenlignes med en situation, hvor varmeværket indgår i en regulær 

låneforretning. De beløb, som skal tilbageføres til elkunderne, er snarere at sam-

menligne med ikke anvendte henlæggelser, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 1. 

Ikke anvendte henlæggelser skal i henhold til § 100, stk. 2, tilbageføres til elkun-

derne i de kommende års elpriser. Hverken § 100 eller lovens § 69 om indreg-

ningsberettigede omkostninger nævner, at ikke anvendte henlæggelser tilbageføres 

til elkunderne inkl. forrentning.  
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117. Det er herefter vurderingen, at den nævnte forrentning og indeksering af af-

skrivningssaldoen i driftsregnskabet for kraftvarmeanlægget ikke er en nødvendig 

omkostning i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, med den konsekvens, 

at forrentningen og indekseringen af afskrivningssaldoen ikke kan indregnes i 

varmeprisen.  

 

118. Med hensyn til låneforretningen mellem NESA A/S og NESA Varme er der 

ifølge det oplyste tale om NESAs samlede tilgodehavende i NESA Varme efter 

etableringen af NESA Varme. NESA har ved kopi af lånedokumentet sandsynlig-

gjort eksistensen af lånet. Der er ikke fundet grundlag for at tilsidesætte oplysnin-

gen fra NESA om, at investeringen i fjernvarmeforsyningsnettet ved AAB afd. 39 

beløbsmæssigt er indeholdt i NESA samlede lånetilgodehavende hos NESA Var-

me.  

 

119. Den aftalte rente for år 2002 på 6,75 % vedrørende finansieringen af fjern-

varmeforsyningsnettet ved AAB afd. 39 må kunne accepteres under hensyntagen 

til, at Energitilsynet tidligere har accepteret en forrentning på op til 7 % af kapita-

len i en fjernvarmeforsyningsvirksomhed for år 2002. Det må være en betingelse 

for Energitilsynets accept, at prismæssige afskrivninger på investeringen i fjern-

varmeforsyningsnettet ved AAB afd. 39 anvendes til nedbringelse af NESA Var-

mes gæld til NESA vedrørende dette net, idet lånet ellers vil antage karakter af at 

være kapital indskudt i NESA Varme. Ligeledes vil varmeforbrugerne i AAB afd. 

39 i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, være med til at betale forrent-

ningen af lånets hovedstol på ubestemt tid.  

 

120. Det tilføjes, at forrentning af indskudskapital kun kan ske med Energitilsy-

nets tiltræden i hvert enkelt tilfælde og fra år til år.  

SUBSTITUTIONSPRIS OG OMKOSTNINGSFORHOLD  

121. Med det ovenfor nævnte må det kunne accepteres efter varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 1 og 2, at der i beregningsgrundlaget for substitutionsprisen for 

varmeleverancer til AAB afd. 39 indgår følgende omkostningselementer hvad 

angår finansieringsomkostninger og afskrivninger: For år 2002 6,75 % af den med 

årlige afskrivninger nedbragte restgæld i NESA Varme over for NESA A/S vedrø-

rende etableringen af fjernvarmeforsyningsnettet ved AAB afd. 39, de årlige af-

skrivninger på dette net samt de årlige afskrivninger på kedlen til afvikling af de 

ved etableringen af kedlen anvendte elmæssige henlæggelser og afskrivninger.  

 

122. Tabellen nedenfor viser varmeprisen beregnet ved prisformel, substitutions-

prisen samt den omkostningsbestemte varmepris ab værk. Beregningerne af substi-

tutionsprisen og den omkostningsbestemte varmepris fra kraftvarmeanlægget er 

foretaget af Energitilsynets sekretariat på baggrund af oplysninger fra NESA.  

 

123. Ved beregningen af den omkostningsbestemte varmepris er der tillagt kraft-

varmeanlæggets varmeside den andel af anlæggets fællesomkostninger, som over 

de seneste fire år giver en omkostningsbestemt varmepris svarende til substituti-

onsprisen.  
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124. I beregningen af substitutionsprisen indgår følgende omkostningselementer: 

Køb af gas til naturgastarif, drift og vedligeholdelse med 3 % af naturgaskøbet i 

kr., administration med 3 % af øvrige omkostninger, afskrivninger på fjernvarme-

forsyningsnettet og kedlen samt forrentning af NESA Varmes lånerestgæld vedrø-

rende fjernvarmeforsyningsnettet til NESA A/S med 6,75 % af den årlige saldo før 

fradrag af årets afskrivninger på fjernvarmeforsyningsnettet.  

 

125. I beregningen af den omkostningsbestemte varmepris er varmesiden tillagt 55 

% af kraftvarmeanlæggets fællesomkostninger. Fællesomkostninger er administra-

tion, drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på anlæggets motor. Afskrivnin-

ger på fjernvarmeforsyningsnettet og kedlen samt forrentning af NESA Varmes 

lånerestgæld til NESA A/S vedrørende fjernvarmeforsyningsnettet ved AAB afd. 

39 er fuldt ud tillagt varmesiden. 

 

Varmepris ab værk. 

Kr./GJ 

Vægtet 

gns. 

1998-

2001 

1998 1999 2000 2001 

Faktisk afregnet ved prisformel 192 152 168 222 228 

Substitutionspris 1) 202 183 188 223 218 

Omkostningsbestemt pris 2) 202 175 184 229 222 

1) Den beregnede varmepris fra kedelanlægget. 

2) Varmeprisen fra kraftvarmeanlægget med 55 % af fællesomkostningerne hen-

ført til varmesiden. 

 

126. Over de seneste fire år har den ved leveringsaftalens prisformel beregnede 

varmepris ligget på gennemsnitligt 192 kr./GJ mod en substitutionspris på gen-

nemsnitligt 202 kr./GJ. I år 2001 ligger varmepriserne på henholdsvis 228 kr./GJ 

og 218 kr./GJ.  

 

127. Til sammenligning med substitutionsprisen fås en vægtet varmepris ab kraft-

varmeværk på 202 kr./GJ i perioden 1998-2001, svarende til den vægtede substitu-

tionspris i samme periode, hvis 55 % af kraftvarmeanlæggets fællesomkostninger 

henføres til anlæggets varmeside.  

 

128. I år 2000 ligger substitutionsprisen beregnet under de givne forudsætninger 

på niveau med den faktisk afregnede varmepris. I år 2001 er den beregnede substi-

tutionspris 10 kr./GJ lavere end den faktisk afregnede varmepris. Ifølge NESA 

Varme er årsagen til det, at fjernvarmetariffen, som købet af naturgas til varme-

produktionen i kraftvarmeanlægget afregnes efter, udvikler sig forskelligt fra na-

turgastariffen, som indgår i beregningen af substitutionsprisen.  

  



ENERGITILSYNET |  Side 18/19 

129. Det tilføjes, at beregningen af substitutionsprisen og den nævnte fordeling af 

fællesomkostningerne med 55 % til kraftvarmeanlæggets varmeside alene er fore-

taget for at vise hvilken fordeling, som under de givne forudsætninger giver en 

vægtet gennemsnitlig omkostningsbestemt varmepris, som svarer til den vægtede 

gennemsnitlige substitutionspris. Det er efter varmeforsyningsloven NESA Var-

mes opgave at dokumentere den pris, som varmeforbrugerne i AAB afd. 39 betaler 

for varmen, ligesom NESA Varme skal kunne sandsynliggøre de beløb, som ind-

går i beregningsgrundlaget for substitutionsprisen.  

ØVRIGE KLAGEPUNKTER I SAGEN  

130. Øvrige klagepunkter i sagen vedrører indregning af nettab i varmeprisen, 

størrelsen af det faste priselement i varmeprisen, indregning af over-

/underdækning i varmeprisen samt vederlagsfri overdragelse af varmemålere.  

NETTAB  

131. Nettabet indebærer, at varmekunderne i AAB afd. 39 betaler et tillæg i var-

meprisen ab NESA Produktion på 30 %.  

 

132. Der findes ikke grundlag for at anfægte størrelsen af tabet.  

 

133. Nettabet er i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, en indregnings-

berettiget omkostning i varmeprisen.  

VARMEPRISENS VARIABLE OG FASTE PRISELEMENT  

134. NESA havde for år 2001 budgetteret med en andel på 18,5 pct. af de samlede 

udgifter til indregning i den faste del af varmeprisen.  

 

135. For år 2002 er den faste betaling fastsat til 2.500 kr. inkl. moms.  

 

136. Der kan ikke efter varmeforsyningsloven rettes indvendinger imod selve det 

forhold, at NESA tariferer en fast afgift til dækning af faste omkostninger.  

 

137. Det er Energitilsynets opfattelse, at fast afgift, som er møntet på at dække 

omkostninger foranlediget af den tilsluttede installations størrelse, skal tariferes på 

en sådan måde, at størrelsen af installationen afspejles i den samlede betaling af 

denne faste afgift.  

 

138. Ifølge allongen til leveringsaftalen fastsættes størrelsen af det faste element i 

varmeprisen mellem afdelingsbestyrelsen i AAB afd. 39 og NESA, hvorfor Ener-

gitilsynet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt i klagen.  

 

139. Klagerne har med hensyn til såvel den faste afgift som til den nedenfor nævn-

te indregning af over- eller underdækning i varmeprisen peget på, at der dermed 

kan være risiko for, at beregningen af varmetillæg til pensionister bosiddende i 

AAB afd. 39 sker på et grundlag, som ikke er rimeligt over for pensionisterne.  

 

140. Lovgivningen om varmehjælp henhører under Socialministeriet. Ifølge Dan-

ske Fjernvarmeværkers Forening følger af Socialministeriets bekendtgørelse om 

social pension, at beregningsgrundlaget for varmehjælp alene baseres på de udgif-

ter, der indgår ved køb af selve brændslet.  
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141. Dette medfører ifølge Danske Fjernvarmeværkers Forening, at eksempelvis 

kapitaludgifter, som den faste afgift blandt andet er møntet på at dække, ikke ind-

går i beregningen af varmehjælp.  

 

142. Danske Fjernvarmeværkers forening har ifølge foreningens årsberetning for 

2001 henvendt sig til de relevante myndigheder om problemet vedrørende bereg-

ning af varmehjælp til pensionister.  

OVER-/UNDERDÆKNING I VARMEPRISEN  

143. I regnskabet for år 2000 er underdækningen oplyst til 281.628 kr.  

 

144. Der kan ikke efter varmeforsyningsloven rettes indvendinger imod, at NESA 

overfører en eventuel over- eller underdækning i næste års varmepris.  

 

145. I budgettet for år 2001 bliver underdækningen for år 2000 forrentet med 6,25 

pct., svarende til en renteomkostning 17.602 kr.  

 

146. Forrentning af underdækning som en renteindtægt i varmeregnskabet er ikke i 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

Vederlagsfri overdragelse af målere  

 

147. Med hensyn til spørgsmålet om den vederlagsfrie overdragelse af målere er 

det efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ikke urimeligt, at overdragelsen skete 

uden vederlag.  

 

148. Hvis overdragelsen var sket mod betaling, skulle varmeforbrugerne i AAB 

afd. 39 have finansieret NESAs køb af målerne over varmeprisen, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1.  

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  

149. Ved sagsbehandlingen blev det konstateret, at NESA Produktion ikke havde 

foretaget særskilt anmeldelse af priser m.v. efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 

1, for år 2001 vedrørende varmeleverancer til NESA Varme.  

 

150. Denne pris og grundlaget for prisfastsættelsen var indeholdt i NESA Varmes 

redegørelse af 7. maj 2001 i sagen.  

 

151. NESA Varme har ved skrivelse af 24. april 2001 foretaget anmeldelse af pri-

ser for varmeleverancer til AAB afd. 39 for år 2001. Anmeldelsen er modtaget i 

Energitilsynet den 25. april 2001.  

 

152. Klagepunkterne i sagen vedrører perioden fra 1996 til og med 2001. Tidligere 

har Energiklagenævnet fastslået i en afgørelse om tilbagebetaling af for meget 

opkrævet fjernvarmeafgift, at spørgsmålet om hvorvidt og i hvilket omfang en 

klager eller andre berørte forbrugere af fjernvarme har krav på tilbagebetaling af 

for meget opkrævet fjernvarmeafgift ikke er reguleret i varmeforsyningsloven. 

Afgørelsen af spørgsmålet henhører under domstolene. 

 

 


