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1. INDLEDNING  
I brev af 17. september 1999 har Mogens Jensen, Præstø, herefter benævnt klage-

ren, meddelt Energitilsynet (Gas- og Varmeprisudvalget) sin opfattelse af, at 

Præstø kommune via et fiktivt udlæg belaster varmeprisen unødigt, således at 

fjernvarmeforbrugerne betaler betydeligt mere end den reelle udgift.  

 

Klageren er af den opfattelse, at forskellen mellem den forventede renteindtægt og 

den beregnede renteudgift for varmeforsyningen i Præstø kommune skyldes, at 

kommunen forrenter sit udlæg i kraftvarmeværket med 4 % p.a., mens det af 

kommunen i Kommunekreditforeningen optagne indekslån vedrørende kraftvar-

meværket forrentes med 2½ % p.a.  

 

Klageren har samtidig meddelt Energitilsynet, at han er af den opfattelse, at udgif-

ter til renter og afdrag på et lån i forbindelse med etablering af en transmissions-

ledning, der blev anlagt samtidig med Præstø Halmvarmeværk, bliver betalt to 

gange, idet Præstø Fjernvarmeselskab i henhold til "en gammel aftale" skal bære 

låneudgiften samtidig med, at lånet også figurerer i kommunens mellemværende 

med Præstø Kraftvarmeværk.  

 

I brev af 28. september 1999 til Energitilsynet konstaterer klageren, at der er 

uoverensstemmelser mellem Præstø kommunes regnskab for 1997 for Præstø 

Kraftvarmeværk og det af kommunen til Gas- og Varmeprisudvalget indsendte 

regnskab for kraftvarmeværket for samme år.  

 

Vedrørende de 2 sidste klagepunkter er disse efterfølgende frafaldet på baggrund 

af redegørelserne fra Kommunernes Revisionsafdeling.  

 

Til redegørelserne fra Kommunernes Revisionsafdeling har klageren således sva-

ret, at det eneste forhold, der efter klagerens mening ikke er afklaret, er forskellen 

mellem den rente, som Præstø kommune forrenter kommunens mellemværende 

over for kraftvarmeværket med, og den rente som kommunen betaler på indekslå-

net.  



ENERGITILSYNET |  Side 2/11 

Det er klagerens opfattelse, at løsningen på spørgsmålet om renteforskellen er, at 

kreditforeningslån fremover opføres i kraftvarmeværkets regnskab, således at ren-

ter og afdrag indregnes i dette regnskab.  

 

Klageren foreslår endvidere, at der for tidligere år må foretages en tilbageførsel af 

for mange betalte renter.  

 

Klageren har over for Energitilsynet tilkendegivet, at materiale udarbejdet af 

Kommunernes Revisionsafdeling med al tydelighed viser, at Præstø kommune 

både tager overrente af kreditforeningslånet beregnet af primosaldoen, og omreg-

ner indekseringen til en rente der lægges til lånets restgæld. Derved kommer for-

brugerne efter klagerens opfattelse til at betale renten to gange.  

 

Kommunernes Revisionsafdeling anfører, at der i henhold til Indenrigsministeriets 

vejledning af 23. august 1991 om kommunernes mellemværender med kommunale 

forsyningsvirksomheder gælder særlige regler for varmeforsyning.  

 

Kommunernes Revisionsafdeling anfører endvidere, at den årlige indeksering ude-

lukkende anvendes ved beregning af den forrentningsprocent, der anvendes ved 

beregning af forrentningen af kommunens mellemværende. Indekseringerne beta-

les derfor ikke to gange af forbrugerne.  

 

Det er klagerens opfattelse, at Indenrigsministeriets vejledning ikke giver kommu-

nen direkte belæg for at omregne indeksreguleringen til en renteprocent. Det er 

klagerens opfattelse, at såfremt det sker, bør beløbet anvendes til at nedbringe 

restgælden.  

 

Til Kommunernes Revisionsafdelings redegørelse for indekseringen af lånets rest-

gæld hævder klageren, at det klart er i modstrid med kendsgerningerne, at indekse-

ringen ikke betales to gange. Klageren henviser til, at kommunens tilgodehavende 

i henhold til indsendte regnskaber for 1996, 1997 og 1998 er på over 40 mill. kr., 

og til, at Kommunernes Revisionsafdeling tidligere har indrømmet, at kommunen 

har en rentegevinst.  

 

Primo februar 2000 tilkendegiver klageren overfor Energitilsynet, at spørgsmålet 

om dobbeltbetalingen af renten, såfremt indekseringen tillægges restgælden på 

kreditforeningslånet, trækkes tilbage.  
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2. AFGØRELSE 
Det meddeles Hr. Mogens Jensen og Præstø kommune: 

 

 at Energitilsynet i medfør af § 2 i lov nr. 379 af 2. juni 1999 om ændring 

af varmeforsyningsloven, der ved bekendtgørelse nr. 1126 af 29. decem-

ber 1999 trådte i kraft den 30. december 1999, overtager sager, der er un-

der behandling af  
 
GAS- OG VARMEPRISUDVALGET. 

Energitilsynet administrerer herefter varmeforsyningslovens kapitel 4, der vedrø-

rer priser og leveringsbetingelser, og tilsynet har beføjelse til at gribe ind mod 

priser eller betingelser for gas- eller varmeleverancer, som findes urimelige eller i 

strid med de gældende regler for prisberegning. 

 

 at der i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, alene kan indregnes 

nødvendige omkostninger i priserne for levering af fjernvarme. 

 

I den udstrækning en kommune har optaget indekslån til et kommunalt varmefor-

syningsanlæg, kan der i priserne for levering af fjernvarme indregnes de årlige 

omkostninger til indeksregulering og forrentning af den del af kommunens mel-

lemværende med varmeforsyningsanlægget, der vedrører indekslånet. 

 
3. BEGRUNDELSE 
Den foreliggende sag skal sammenfattes som følger. Det er klagerens opfattelse, at 

Præstø kommune forrenter kommunens mellemværende med Præstø Kraftvarme 

med en overrente af fiktiv karakter, således at varmeprisen er højere end nødven-

digt. Det er endvidere klagerens opfattelse, at Præstø kommune får betaling to 

gange for forrentning og afdrag på et lån i forbindelse med etablering af en trans-

missionsledning anlagt af Præstø Halmvarmeværk, idet rente og afdrag på lånet i 

henhold til "en gammel aftale" skal betales af Præstø Fjernvarmeselskab, men 

også indgår i kommunens mellemværende med Præstø Kraftvarme. Herudover har 

klageren over for Energitilsynet gjort opmærksom på, at der er forskelle mellem 

det regnskab, som Præstø kommune for 1997 har udarbejdet for kraftvarmeværket 

og det regnskab, som kommunen for samme år har indsendt til tilsynets register.  

 

Endelig har klageren påstået, at varmeforbrugerne betaler to gange for indekserin-

gen af et indekslån, som Præstø kommune har optaget i forbindelse med etablerin-

gen af Præstø kraftvarmeværk. Denne dobbeltbetaling af rente påstås af klageren 

hidhørende fra, at indekseringen både indgår som rente i forrentningen af kommu-

nens mellemværende med kraftvarmeværket og lægges til indekslånets restgæld.  

 

Klageren har meddelt Energitilsynet, at spørgsmålet om dobbeltbetalingen for 

indekseringen trækkes tilbage. Klageren har endvidere meddelt tilsynet, at han, 

med den indklagedes redegørelser i sagen, er af den opfattelse, at spørgsmålet om 

dobbeltbetalingen for lånet til transmissionsledningen og spørgsmålet om forskel-

lene i regnskaberne for 1997, er afklarede.  

 

Som sagen foreligger, er der tilbage for Energitilsynet at behandle spørgsmålet om 

overrenten på mellemværendet mellem Præstø kommune og Præstø Kraftvarme-

værk.  
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Indledningsvis skal der af hensyn til forståelsen af fjernvarmens struktur i Præstø 

kommune henvises til den på Gas- og Varmeprisudvalgets møde mandag den 29. 

september 1997 behandlede sag vedrørende Præstø kommunes overtagelse af 

Præstø Halmvarmeværk, hvori klageren i den foreliggende sag også som klager 

var part i. Sagen vedrørte overførsel af en gammel gæld i Præstø Halmvarmeværk 

A.m.b.a. til Præstø kommune.  

 

Af den nævnte sag fremgår, at der i Præstø i 1984 etableredes et halmbaseret 

fjernvarmeværk, Præstø Halmvarmeværk A.m.b.a. Værket var ejet og drevet af en 

række lokale landmænd. Efter en kontrakt mellem halmvarmeværket og Præstø 

kommune, der løb i 15 år, var kommunen berettiget til at overtage halmvarmevær-

ket uden vederlag, men ved overtagelse af samtlige rettigheder og forpligtelser.  

 

Desuden havde kommunen pligt til at overtage værket før udløbet af denne 15 

årige periode, dersom ejerne ikke fandt at kunne drive værket videre på betryg-

gende måde. Ligeledes kunne kommunen overtage halmvarmeværket, dersom 

ejerne, efter kommunens opfattelse, ikke drev værket på betryggende måde.  

 

Præstø Halmvarmeværk A.m.b.a. havde kun én kunde, nemlig Præstø Varmeværk 

A.m.b.a. Efter en længere årrække med underskud, der akkumuleredes, ville 

Præstø kommune ikke længere acceptere af garantere for yderligere "træk på kas-

sekreditten". Præstø Halmvarmeværk A.m.b.a. afleverede "nøglen" til kommunen 

den 10. juli 1990. Herefter blev værket drevet videre som en kommunal forsy-

ningsvirksomhed indtil 1995.  

 

Efter en række overvejelser i kommunen besluttedes i 1995, i stedet for at fortsæt-

te med at drive halmvarmeværket, at afvikle halmanlægget og i stedet for opføre et 

decentralt kraftvarmeværk baseret på naturgas i samme bygninger og stadig som 

en kommunal forsyningsvirksomhed.  

 

I forbindelse med etableringen af det nye kraftvarmeværk indregnede Præstø 

kommune de afholdte udgifter samt forpligtelser fra det gamle halmvarmeværk i 

budgetterne for det nye decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk.  

 

Gas- og Varmeprisudvalget vedtog at meddele sagens parter, at det i medfør af 

bestemmelserne i varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, ikke blev fundet urimeligt, 

at den samlede gæld som Præstø kommune overtog i forbindelse med overtagelsen 

halmvarmeværket, samt den yderlige gæld, der måtte være opstået i perioden fra 

kommunens overtagelse af værket og frem til nedlæggelsen, blev overført til det 

nye fortsættende anlæg. Der skulle dog fratrækkes værdien af de aktiver, der kun-

ne konstateres i forbindelse med nedlæggelsen af halmvarmeværket.  

 

For så vidt angår forrentningen af kommunernes mellemværender med kommuna-

le forsyningsvirksomheder skal der som udgangspunkt henvises til § 2, stk. 1, i 

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 23. august 1991 om kommunernes 

mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, hvori er bestemt, at 

kommunernes gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksom-

heder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markeds-

renten.  
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Der gælder dog særlige regler, hvis kommunen har optaget indekslån til et varme-

forsyningsanlæg. Det fremgår af Indenrigsministeriets Vejledning om kommuner-

nes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder af den 23. au-

gust 1991.  

 

I vejledningens afsnit IV, pkt. 1, er bestemt, at der i henhold til lov om indeksregu-

lerede realkreditlån kan ydes indekslån til visse varmeforsyningsanlæg. I den ud-

strækning, kommunen har optaget sådanne indekslån til et kommunalt varmefor-

syningsanlæg, skal kommunen foretage forrentningen af kommunens tilgodeha-

vende ud fra den årlige regulering og forrentning af de pågældende indekslån.  

 

I medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan alene indregnes nødvendige 

omkostninger i priserne for levering af fjernvarme. Gas- og Varmeprisudvalgets 

praksis har, jf. beskrivelsen nedenfor om udvalgets stillingtagen til behandling af 

indekslån, hidtil været, at varmeværker, der optager indekslån, i priserne kan ind-

regne det enkelte års renteudgift samt årets indekserede opskrivning af restgælden 

på det til anlægget optagne indekslån. I relation til Indenrigsministeriets vejled-

ning har Gas- og Varmeprisudvalgets praksis i medfør af varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, således været, at en kommune, der finansierer et kommunalt varmefor-

syningsanlæg med indekslån, med virkning på varmeprisen kan foretage forrent-

ningen af kommunens tilgodehavende - fortolket som restgælden - ud fra den årli-

ge regulering og forrentning af de pågældende indekslån.  

 

Med hensyn til virkningen på varmeprisen af den i Indenrigsministeriets vejled-

ning angivne metode til fastlæggelse af forrentningen af kommunens mellemvæ-

rende med et kommunalt varmeforsyningsanlæg ved indeksfinansiering, skal da 

anføres, at såfremt mellemværendet er af samme størrelsesorden som indekslånet, 

vil virkningen på varmeprisen være den samme, som hvis lånet var optaget af 

varmeforsyningsanlægget.  

 

Gas- og Varmeprisudvalgets fortolkning af Indenrigsministeriets vejledning skal, 

som nævnt, ses i sammenhæng med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. 

Hvis eksempelvis Indenrigsministeriets vejledning fortolkes på en måde der med-

fører, at hele mellemværendet, og ikke kun den del af mellemværendet der måtte 

vedrøre indekslånet, forrentes ud fra den årlige regulering og forrentning af det 

pågældende indekslån, opstår en situation, der ikke er forenelig med den praksis, 

som Gas- og Varmeprisudvalget har fastlagt for den prismæssige håndtering af 

indekslån.  

 

Præstø kommune har muligvis forstået Indenrigsministeriets vejledning på en må-

de som eksemplificeret ovenfor.  

 

Med hensyn til hvilken saldo forrentningen skal beregnes på, fremgår af afsnit III i 

vejledningen, at forrentningen som minimum skal beregnes en gang årligt på 

grundlag af de mellemværender mellem kommunen og de enkelte kommunale 

forsyningsvirksomheder, der ved regnskabsårets begyndelse er opført på finansiel 

status.  
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PARALLELLE SAGER  

Ud over den i vurderingen refererede sag fra Gas- og Varmeprisudvalgets møde 

den 29. september 1997, har klageren i brev af den 9. januar 1999 rettet henven-

delse til Gas- og Varmeprisudvalget vedrørende Præstø Fjernvarmes betaling for 

omlægning af fjernvarmeledninger i forbindelse med byfornyelse i Præstø bymid-

te.  

 

Sagen er en parallel til den foreliggende sag i den forstand, at der i Gas- og Var-

meprisudvalgets svar til klageren redegøres for, at der i medfør af varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, kan indregnes nødvendige omkostninger i priserne for 

levering af fjernvarme, også såfremt betalingen er en følge af en offentlig myndig-

heds krav.  

 

Klageren anfører i henvendelsen af den 29. september 1999 blandt andet, at om-

lægningen af fjernvarmeledningerne ikke har været nødvendig af trafikmæssige 

grunde, men er sket af byfornyelses- og forskønnelsesmæssige årsager, og at be-

stemmelsen i §106 i lovbekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1994 om offentlige veje 

derfor ikke finder anvendelse på den gennemførte ledningsomlægning.  

 

I brev til klageren af den 12. marts 1999 har Gas- og Varmeprisudvalget blandt 

andet meddelt klageren, at ".. Det falder uden for Gas- og Varmeprisudvalgets 

kompetence, at fortolke indholdet af lovbekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1994 

om offentlige veje herunder at tage stilling til, om bekendtgørelsen finder anven-

delse på den foreliggende situation ", og ".. I medfør af varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, kan der i priserne for levering af fjernvarme indregnes nødvendige om-

kostninger, og omkostningerne til ledningsændringer, som følge af byfornyelses-

formål kan - på baggrund af de fremlagte oplysninger - indregnes i varmeprisen, 

såfremt betalingen er en følge af en offentlig myndigheds krav."  

 

Herudover har Gas og Varmeprisudvalget i 1991 taget generel stilling til behand-

lingen af indekslån, som varmeværker optager. Udvalget vedtog, at varmeværker, 

der finansierer anlægsinvesteringer med indekslån, som udgangspunkt i priserne 

kan indregne det enkelte års renteudgift samt årets indekserede opskrivning af 

restgælden på det til anlægget optagne indekslån. Udvalget understregede i forbin-

delse med afgørelsen, at dette princip var generelt, men at det kan fraviges i kon-

krete tilfælde.  

SAMMENFATNING  

Spørgsmålet er herefter hvorledes kommunens forrentning af mellemværendet 

med varmeværket, svarende til restgælden korrigeret for de årlige resultater, nyan-

læg og beregnet rente af udlæg primo, skal belaste varmeprisen. Der ses ikke at 

være grunde til at fravige den hidtidige praksis vedrørende håndtering af indeks-

lån, således at det enkelte års renteudgift samt årets indekserede opskrivning på 

restgælden kan indregnes i priserne. Regler fastsat i vejledningen fra Indenrigsmi-

nisteriet kan ikke tilsidesætte dette princip.  
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4. SAGSFREMSTILLING 
I brev af 17. september 1999 har Mogens Jensen, Præstø, herefter benævnt klage-

ren, meddelt Energitilsynet (Gas- og Varmeprisudvalget) sin opfattelse af, at 

Præstø kommune via et fiktivt udlæg belaster varmeprisen unødigt, således at 

fjernvarmeforbrugerne betaler betydeligt mere end den reelle udgift.  

 

Klageren har samtidig meddelt Energitilsynet, at han er af den opfattelse, at udgif-

ter til renter og afdrag på et lån i forbindelse med etablering af en transmissions-

ledning, der blev anlagt samtidig med Præstø Halmvarmeværk, bliver betalt to 

gange, idet Præstø Fjernvarmeselskab i henhold til "en gammel aftale" skal bære 

låneudgiften samtidig med, at lånet også figurerer i kommunens mellemværende 

med Præstø Kraftvarmeværk.  

 

Til støtte for sin påstand henviser klageren til 3 bevillingsposter i specifikationerne 

til Præstø kommunes rentebudget for 1999: 

 

a) Under posten renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt er der i kom-

munens budget afsat en indtægtsbevilling på forventet 130.000 kr. vedrø-

rende transmissionsledningen.  

b) Under posten renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder optræ-

der for varmeforsyning en budgetteret indtægtsbevilling på forventet 

1.567.911 kr.  

c) Under posten renter af langfristet gæld er over for kommunekreditforenin-

gen afsat en beregnet udgiftsbevilling vedrørende kraftvarmevær-

ket/halmvarmeværket på 1.215.000 kr. 

 

Specifikationen af Præstø kommunes rentebudget for 1999 på de nævnte områder 

var vedlagt som bilag til klagerens brev af den 17. september 1999 til Energitilsy-

net.  

 

Klageren er af den opfattelse, at forskellen mellem den forventede renteindtægt og 

den beregnede renteudgift for varmeforsyningen i Præstø kommune skyldes, at 

kommunen forrenter sit udlæg i kraftvarmeværket med 4 % p.a., mens det af 

kommunen i Kommunekreditforeningen optagne lån vedrørende kraftvarmeværket 

forrentes med 2½ % p.a. (Der er tale om et indekslån).  

 

Klageren angiver, at renteforskellen medfører en ekstrabetaling for fjernvarmefor-

brugerne på 600.000 kr. om året, hvortil der, efter klagerens opfattelse, skal lægges 

det beløb til hvormed Præstø Kraftvarmeværk forrenter og afdrager lånet vedrø-

rende transmissionsledningen.  

 

Det samlede beløb, som Præstø kommune opkræver for meget nærmer sig efter 

klagerens opfattelse 750.000 kr. om året.  

 

I brev af 28. september 1999 til Energitilsynet konstaterer klageren på baggrund af 

en af klageren udarbejdet regnskabssammenligning, at der er uoverensstemmelser 

mellem Præstø kommunes regnskab for 1997 for Præstø Kraftvarmeværk og det af 

kommunen til Gas- og Varmeprisudvalget indsendte regnskab for kraftvarmevær-

ket for samme år.  
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Den af klageren udarbejde regnskabssammenligning var vedlagt som bilag til bre-

vet af 28. september 1999 til Energitilsynet.  

 

I brevet til Energitilsynet hæfter klageren sig ved, at Præstø kommune, som svar 

på klagerens spørgsmål om regnskabssammenligningen på fjernvarmeselskabets 

ordinære generalforsamling den 23. september 1999, forklarede, at kommunen 

anvendte flere forskellige regnskabsmodeller.  

 

På vegne af Præstø kommune har Kommunernes Revisionsafdeling i brev af 4. 

oktober 1999 fremsendt en redegørelse i sagen.  

 

For så vidt angår forskellen mellem den rente (4 %), som Præstø kommune forren-

ter kommunens mellemværende over for kraftvarmeværket med, og den rente (2½ 

%), som kommunen betaler på indekslånet, anfører Kommunernes Revisionsafde-

ling, at rentegevinsten er sagen uvedkommende, fordi den anvendte fremgangsmå-

de er i overensstemmelse med gældende bestemmelser for kommuner.  

 

Kommunernes Revisionsafdeling tilføjer, at årsagen til, at der "kun" betales 2½ % 

i rente er, at der årligt tillægges restgælden et beløb, der skal afdrages.  

 

Med hensyn til transmissionsledningen anfører Kommunernes Revisionsafdeling, 

at der i kommunens mellemværende med varmeforsyningen er indregnet den sær-

lige indtægt fra Præstø Fjernvarme for transmissionsledningen frem til og med 

regnskabsår 1996.  

 

Imidlertid bekræfter Kommunernes Revisionsafdeling, at indtægten i regnskabs-

årene 1997 og 1998 ikke har nedbragt mellemværendet.  

 

Kommunernes Revisionsafdeling meddeler afslutningsvis Energitilsynet, at for-

holdet berigtiges ved regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 1999, 

ligesom indtægten fremover bogføres på varmeforsyningens konti og dermed ned-

skriver kommunens tilgodehavende hos Præstø Fjernvarme.  

 

Præstø Kraftvarmeværk har i brev af 16. december 1999 til Energitilsynet indsendt 

korrigerede regnskaber for Præstø Kraftvarmeværk for 1996 og 1997 samt regn-

skab for 1998.  

 

(Det skal oplyses, at der i de korrigerede regnskaber er foretaget en række ændrin-

ger. Herunder er regnskabsposten renteudgifter korrigeret. Således svarer renteud-

gifterne nu til de beløb, som fremgår af det af klageren fremsendte regnskabsmate-

riale fra Præstø kommune).  

 

Kommunernes Revisionsafdeling har i brev af 27. oktober fremsendt en redegørel-

se vedrørende uoverensstemmelserne mellem det til Gas- og Varmeprisudvalget 

indsendte årsregnskab for 1997 for kraftvarmeværket og det optrykte i kommu-

nens årsberetning.  

 

Om uoverensstemmelserne oplyser Kommunernes Revisionsafdeling, at der er en 

forskel på elsalget på ca. 93.000 kr., at der er en forskel på renteudgifter på ca. 

126.000 kr. og at der er en forskel på renteindtægter på ca. 125.000 kr.  
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Om forskellen på elsalget anfører Kommunernes Revisionsafdeling, at beløbet 

drejer sig om en mindre indtægt hidhørende fra den generelle nedsættelse af elpro-

duktionstilskuddet fra 10 til 7 øre, der skulle tilbageføres til SEAS i 1997. Imidler-

tid blev beløbet først tilbageført i januar 1998 og bogført på regnskabsår 1998.  

 

Kommunernes Revisionsafdeling oplyser, at der i regnskabsaflæggelsen i kommu-

nens årsberetning er foretaget korrektion for den manglende bogføring.  

 

Om forskellen på renteudgifterne anfører Kommunernes Revisionsafdeling, at der 

er tale om en fejlindberetning til Gas- og Varmeprisudvalget, idet den beregnede 

forrentning af kommunens mellemværende med forbrugerne er 1.496.000 kr. og 

ikke som anført 1.370.400 kr.  

 

(Det skal bemærkes, at renteudgifterne i det korrigerede regnskab, som Præstø 

Kraftvarme indsendte for 1997, er væsentligt højere end de renteudgifter, som 

Kommunernes Revisionsafdeling nævner. Den sandsynlige årsag hertil er, at 

Kommunernes revisionsafdeling hæfter sig ved forrentningen og ikke ved både 

forrentningen og reguleringen af indekslånet).  

 

Om forskellen på renteindtægter anfører Kommunernes Revisionsafdeling, at der 

er tale om den særlige indtægt fra Fjernvarmeselskabet til delvis dækning af 

transmissionsledningen. Indtægten burde efter Kommunernes Revisionsafdelings 

opfattelse have været med i kommunens årsberetning, jf. ovenfor om berigtigelsen 

heraf.  

 

Til redegørelserne fra Kommunernes Revisionsafdeling svarer klageren i brev af 

den 3. november 1999 til Energitilsynet, at det eneste forhold, der efter klagerens 

mening ikke er afklaret, er forskellen mellem den rente, som Præstø kommune 

forrenter kommunens mellemværende over for kraftvarmeværket med, og den 

rente som kommunen betaler på indekslånet.  

 

Det er klagerens opfattelse, at løsningen på spørgsmålet om renteforskellen er, at 

kreditforeningslån fremover opføres i kraftvarmeværkets regnskab, således at ren-

ter og afdrag indregnes i dette regnskab.  

 

Klageren foreslår endvidere, at der for tidligere år må foretages en tilbageførsel af 

for mange betalte renter.  

 

Afslutningsvis stiller klageren en række spørgsmål til Energitilsynet, som klageren 

dog ikke ønsker, skal indgå i sagen. Af den grund er spørgsmålene ikke gengivet i 

sagsfremstillingen.  

 

Klageren meddeler i brev af den 16. december 1999 til Energitilsynet, at materiale 

udarbejdet af Kommunernes Revisionsafdeling med al tydelighed viser, at Præstø 

kommune både tager overrente af kreditforeningslånet beregnet af primosaldoen, 

og omregner indekseringen (af kreditforeningslånet) til en rente der lægges til 

lånets restgæld. Derved kommer forbrugerne efter klagerens opfattelse til at betale 

renten to gange.  
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Klageren oplyser endvidere i brevet, at Præstø byråd på byrådsmødet onsdag den 

15. december 1999 på grundlag af materialet fra Kommunernes Revisionsafdeling 

vedtog, at varmeprisen for år 2000 skulle fastsættes til 364 kr. pr. MGW/t (hvilket 

må forstås som 364 kr./MWh).  

 

Kopi af det af Kommunernes Revisionsafdeling udarbejdede regnskabsmateriale 

var vedlagt som bilag til klagerens brev.  

 

For så vidt angår den forrentningsprocent hvormed Præstø kommune forrenter 

mellemværende med Præstø Kraftvarme, fremgår af regnskabsmaterialet følgende 

satser for årene 1996-1999:  

 

1996: 5,005 %, 1997: 5,325 %, 1998: 5,109 %, 1999: 4,177 % 

 

I den af Kommunernes Revisionsafdeling fremsendte redegørelse af den 13. januar 

2000 anføres, at der i henhold til Indenrigsministeriets autoriserede konteringsreg-

ler skal foretages forrentning af kommunens mellemværende med en årlig rente 

svarende til markedsrenten.  

 

Kommunernes Revisionsafdeling anfører endvidere, at der i henhold til Inden-

rigsministeriets vejledning af 23. august 1991 om kommunernes mellemværender 

med kommunale forsyningsvirksomheder gælder særlige regler for varmeforsy-

ning, såfremt kommunen har optaget indekserede realkreditlån. I redegørelsen 

citeres: "I den udstrækning, kommunen har optaget sådanne indekslån til et kom-

munalt varmeforsyningsanlæg, skal kommunen foretage forrentningen af kommu-

nens tilgodehavende ud fra den årlige regulering og forrentning af de pågældende 

indekslån."  

 

Kommunernes Revisionsafdeling anfører afslutningsvis om renten, at den årlige 

indeksering udelukkende anvendes ved beregning af den forrentningsprocent, der 

anvendes ved beregning af forrentningen af kommunens mellemværende. Indekse-

ringerne betales derfor ikke to gange af forbrugerne.  

 

I brev til Energitilsynet af den 25. januar 2000 anfører klageren for så vidt angår 

forretningen af kommunens tilgodehavende, i det omfang kommunen har optaget 

indekslån, at Indenrigsministeriets vejledning ikke giver kommunen direkte belæg 

for at omregne indeksreguleringen til en renteprocent. Det er klagerens opfattelse, 

at såfremt det sker, bør beløbet anvendes til at nedbringe restgælden.  

 

Klageren gentager sin opfattelse af, at problemet helt undgås, hvis Præstø kom-

mune pålægges at opføre indekslånene i kraftvarmeværkets regnskab.  

 

Til Kommunernes Revisionsafdelings redegørelse for indekseringen af lånets rest-

gæld anfører klageren, at det klart er i modstrid med kendsgerningerne, at indekse-

ringen ikke betales to gange. Klageren henviser til, at kommunens tilgodehavende 

i henhold til indsendte regnskaber for 1996, 1997 og 1998 er på over 40 mill. kr., 

og til, at Kommunernes Revisionsafdeling tidligere har indrømmet, at kommunen 

har en rentegevinst.  
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Klageren gør i brevet afslutningsvis opmærksom på, at Præstø kommune for år 

2000 forrenter mellemværendet med Præstø Kraftvarme med 5,4 % i stedet for 4 

%.  

 

I brev af den 3. februar 2000 tilkendegiver klageren overfor Energitilsynet, at 

spørgsmålet om dobbeltbetalingen af renten, såfremt indekseringen tillægges rest-

gælden på kreditforeningslånet, trækkes tilbage.  

  

 

 


