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1. RESUMÉ 

1. Affaldsvarmecenter I/S Amager Ressourcecenter (herefter ARC) anmoder 

Energitilsynet om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen; 1) principalt såle-

des at ARC ikke skal anmelde budgetter, men alene priseftervisninger, 2) subsidi-

ært således at ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller i sine prisef-

tervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår 

over- eller underdækninger, og 3) mere subsidiært således, at ARC kan budgettere 

med varmeprismæssige underdækninger. 

2. Affaldsvarmen fra ARC sælges til en pris, der tager udgangspunkt i substituti-

onsprisen. ARC anmelder et budget til Energitilsynet, som på indtægtssiden er 

baseret på substitutionsprisen og den budgetterede varmemængde og som på ud-

giftssiden indeholder de budgetterede omkostninger og de afskrivninger, som lige 

netop får budgettet til at gå i 0. Hvis det i forbindelse med priseftervisningen viser 

sig, at de realiserede indtægter overstiger de realiserede omkostninger, vil ARC 

gerne indregne flere afskrivninger. ARC ønsker således at indregne flest mulige 

afskrivninger indenfor rammerne af den laveste af substitutionsprisen eller prislof-

tet, hvilket er baggrunden for dispensationsansøgningen.  

3. Til den principale ansøgning: Sekretariatet finder ikke, at der kan meddeles 

dispensation. Dette skyldes, at det er et krav i varmeforsyningsloven, at grundlaget 

for varmeprisen skal anmeldes til Energitilsynet sammen med varmeprisen. 

Grundlaget er efter sekretariatets vurdering alt, hvad der danner prisen, herunder i 

væsentligste det budget, der viser, hvilke omkostninger, der i overensstemmelse 

med omkostningsprincippet i loven, giver maksimalprisen. Også Energiklagenæv-

net har udtalt, at varmeprisen, på baggrund af varmeforsyningslovens anmeldelses-

regler, fastsættes på baggrund af budgetterede priser.  

4. Til den subsidiære ansøgning: Sekretariatet finder ikke, at der kan meddeles 

dispensation. Dette skyldes, at afskrivninger er omkostninger, som ledelsen på 

budgettidspunktet fastsætter ved beslutning efter afskrivningsreglerne. Efter prak-

sis – som er stadfæstet af Energiklagenævnet – skal størrelsen af afskrivninger i 

priseftervisning svare til budgettet, og afskrivningsreglerne kan således ikke bru-

ges til at reparere på en forkert opkrævet pris.  

5. Til den mere subsidiære ansøgning: Sekretariatet finder, at dispensationen ikke 

skal imødekommes. Dette skyldes, at den forskel i omkostninger og indtægter, 

som opstår ved, at der afregnes til substitutionspris eller prisloft, efter sekretaria-

tets vurdering ikke er en varmeprismæssig underdækning, men derimod et under-

skud, idet der ikke herved er tale om et økonomisk mellemværende mellem parter-

ne, der skal reguleres fremadrettet i varmeprisen. Maksimalprisreguleringen i var-

meforsyningsloven medfører, at der kan budgetteres med og realiseres et under-

skud.      
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2. AFGØRELSE 

6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truffet 

afgørelse om følgende: 

 Ad 1) Principalt 

ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC ikke skal anmelde 

budgetter, men alene priseftervisninger, imødekommes ikke, jf. anmeldel-

sesbekendtgørelsens § 8, da grundlaget for priserne skal anmeldes til 

Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1. Også i en situation, 

hvor maksimalprisen ikke er den omkostningsbestemte pris, men substitu-

tionsprisen eller prisloftet, vil budgettet udgøre et væsentligt element i 

grundlaget for varmeprisen og for Energitilsynets kontrol af, at der ikke 

opkræves mere end maksimalprisen. 

 

 Ad 2) Subsidiært 

ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC ikke skal anmelde af-

skrivninger i budgettet, eller således at ARC i sine priseftervisninger kan 

korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over- el-

ler underdækninger, imødekommes ikke, jf. henholdsvis anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 8 og afskrivningsbekendtgørelsens § 8, da en sådan di-

spensation ville være i strid med formålet med afskrivningsreglerne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt afskrivningsbekendtgørel-

sen.  

 

 Ad 3) Mere subsidiært 

ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC kan budgettere med 

varmeprismæssige underdækninger, imødekommes ikke, jf. anmeldelses-

bekendtgørelsens § 8, da der ikke er tale om en underdækning, men om et 

underskud. Maksimalprisreguleringen i varmeforsyningsloven medfører, 

at der kan budgetteres med og realiseres et underskud, som skal anmeldes 

til Energitilsynet ledsaget af en forklaring herom. Et realiseret underskud 

kan ikke fremføres til senere indregning.      
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3. SAGSFREMSTILLING 

7. Sagen forelægges Energitilsynet af flere grunde. Der er i praksis taget stilling til 

det grundlæggende princip om, at afskrivninger i priseftervisningen skal svare til 

afskrivninger i budgettet, men Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til, 

hvorvidt det bør medføre, at der ikke kan gives dispensation vedrørende de tre 

forhold. Spørgsmålet om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen har været 

prøvet i en enkelt sag for Energitilsynet. Sagen havde imidlertid et tema, der ad-

skiller sig fra denne sag, idet den angik spørgsmålet om, hvorvidt Odense Kraft-

varmeværk kunne foretage en omfordeling af afgifter og andre omkostninger med 

tilbagevirkende kraft. Spørgsmålet om, hvorvidt der kan meddeles dispensation i 

en sag, som den foreliggende, er derfor principielt. Endelig findes det at være 

principielt, at en varmeforsyningsvirksomhed skal foretage anmeldelse af de reelle 

nødvendige omkostninger, når det indebærer anmeldelse af et underskud, da Ener-

gitilsynet ikke tidligere har taget stilling til dette spørgsmål.   

8. Sagen har sin baggrund i en dispensationsansøgning fra ARC af 25. oktober 

2013. ARC anmodede som indledningsvis nævnt Energitilsynet om at dispensere 

fra anmeldelsesbekendtgørelsen, 1) principalt således at ARC ikke skal anmelde 

budgetter, men alene priseftervisninger, 2) subsidiært således at ARC ikke skal 

anmelde afskrivninger i budgettet, eller i sine priseftervisninger kan korrigere de 

varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over-eller underdækninger, 3) 

mere subsidiært således, at ARC kan budgettere med varmeprismæssige under-

dækninger. 

9. Sekretariatet for Energitilsynet og ARC har den 3. marts 2014 afholdt møde, 

som ARC fremsendte præsentationsmateriale til, og ARC har den 1. september 

2014 fremsendt anmodning om at modtage en afgørelse vedrørende dispensations-

ansøgningen.  

10. Varmen fra ARC sælges til CTR og HOFOR i henhold til en varmeaftale ind-

gået i 2012. Som sagen foreligger oplyst, afregnes ARCs varmeleverancer til 

HOFORs og CTRs   

11. Substitutionsprisen er fastsat på grundlag af de variable enhedspriser for de 

relevante alternative produktionsanlæg og indeholder ikke faste omkostninger, 

herunder afskrivninger. CTR og HOFOR udmelder den månedlige substitutions-

pris hvert år den 1. maj for de kommende 12 måneder, hvorefter varmen afregnes 

til den udmeldte substitutionspris.  

12. I løbet af året opkræver ARC den budgetterede substitutionspris multipliceret 

med hver måneds faktiske varmesalg, og når årets leverancer og substitutionspri-

sen er endeligt verificeret, foretages der endelig afregning.  

13. Da varmeprisen efter varmeforsyningsloven også er maksimeret af den om-

kostningsbestemte pris og prisloftet, sammenholder ARC substitutionsprisen med 

den omkostningsbestemte varmepris og prisloftet. ARC opgør den budgetterede 
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omkostningsbestemte varmepris i det anmeldte budget, og når året er gået, opgøres 

den endelige omkostningsbestemte varmepris i ARCs priseftervisning.  

14. ARC oplyser, at ARC til og med 2011 har anmeldt et budget, som på indtægts-

siden var baseret på substitutionsprisen og den budgetterede varmemængde. På 

omkostningssiden indeholdt budgettet de afskrivninger, ARC ønskede at indregne. 

Med afskrivningerne blev der budgetteret med en underdækning. Når året var gået, 

indleverede ARC en priseftervisning baseret på de faktiske indtægter og omkost-

ninger, hvor afskrivningerne svarede til de budgetterede. Budgettet og prisefter-

visningen har sikret, at ARC har kunnet indregne flest mulige afskrivninger inden 

for substitutionsprisen og prisloftet, også hvis de realiserede omkostnin-

ger/indtægter ændrede sig i forhold til budgettet.  

15.  Siden 2012 har ARC anmeldt de afskrivninger, som lige netop får budgettet til 

at gå i 0. Når det i forbindelse med priseftervisningen viser sig, at de realiserede 

indtægter/omkostninger har ændret sig i forhold til budgettet, kan der opstå en 

overdækning (i stedet for en større afskrivning). Overdækningen kan ikke indreg-

nes efterfølgende. Dermed afskriver ARC mindre, end det er muligt. Når afskriv-

ningerne i priseftervisningen skal svare til afskrivningerne i det anmeldte budget, 

har ARC derfor ikke sikkerhed for, at der ikke opstår en overdækning i forbindelse 

med den løbende afregning til substitutionsprisen.  

16. ARC bemærker i forlængelse heraf, at ARC siden 2009 har ansøgt Energitil-

synet om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital i varmepriserne. I 

2011 udgjorde den ansøgte forrentning 11,8 mio. kr. Da Energitilsynet endnu ikke 

har behandlet ansøgningerne for perioden 2009 – 2012, har ARC derfor efter egne 

oplysninger skullet indregne forrentningen af indskudskapital i de anmeldte bud-

getter, hvorimod forrentningen ikke har kunnet indgå i ARCs priseftervisninger. 

Den manglende godkendelse af forrentningen af ARCs indskudskapital har – i 

kombination med at afskrivningerne i priseftervisningen ikke kan korrigeres, og 

med at der ikke kan budgetteres med en underdækning – medført, at der ikke er 

afskrevet mest muligt inden for rammerne af substitutionsprisen eller prisloftet. 

17. Udover forrentning og afskrivninger nævner ARC, at overdækninger desuden 

vil opstå i forbindelse med øvrige forskelle mellem indtægter og omkostninger 

mellem det anmeldte budget og priseftervisningen.  

18. De ikke-indregnede afskrivninger kan ikke ”indhentes” i de følgende år pga. 

den effektive substitutionspris og prisloftet. ARC oplyser, at der opstår tilsvarende 

ulemper, hvis de afskrivninger, der er anmeldt i budgettet, viser sig at være for 

høje, og der opstår en underdækning.  

19. ARC oplyser at have et væsentligt afskrivningsgrundlag (  pr. 

31/12 2011), og at der er behov for størst mulige afskrivninger inden idriftsættel-

sen af et nyt affaldsforbrændingsanlæg til  i 2017. Afskrives det nuvæ-

rende affaldsforbrændingsanlæg ikke mest muligt inden for rammerne af substitu-

tionsprisen og prisloftet, risikerer ARC, at anlægget ikke er fuldt afskrevet, når det 

nye anlæg sættes i drift, og at det ikke er muligt at foretage afskrivningerne af de 
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samlede anlægsaktiver inden for den periode på 30 år, der er fastsat i afskrivnings-

bekendtgørelsen.  

20. Videre oplyser ARC i brevet af 1. september 2014, at de problemer med over-

/underdækninger, som ARC oplever, skyldes, at ARCs varme sælges til en aftalt-

bestemt pris.  

21. Som følge heraf lagde sekretariatet i det afgørelsesudkast, der blev sendt i 

høring hos ARC den 20. februar 2015, til grund, at ARCs problemer med over-

/underdækninger, skyldtes, at prisfastsættelsen ikke sker i henhold til prisbestem-

melserne i varmeforsyningsloven, men derimod i henhold til en indgået privatret-

lig aftale. Sekretariatet afviste derfor i afgørelsesudkastet at meddele dispensation.  

22. ARC har i sit høringssvar af 20. marts 2015 præciseret, at problemerne ikke 

skyldes den privatretlige aftale, men derimod, at anmeldelsesreglerne forudsætter, 

at afregningen sker til den omkostningsbestemte varmepris baseret på det anmeld-

te budget kombineret med, at der ikke kan budgetteres med en underdækning. Ved 

behandlingen af dispensationsansøgningen tages således udgangspunkt i, at af-

faldsvarmen afregnes til en pris baseret på substitutionsprisen.   

23. ARC har ikke kunnet give et estimat for, hvor stor en del af omkostningerne, 

ARC ikke kan indregne på grund af substitutionsprisen, og hvor stor en del, der 

efter ARCs vurdering måtte skyldes anmeldelsesreglerne.  

4. DISPENSATIONEN 

24. Den konkrete dispensationsansøgning og sekretariatets bemærkninger hertil er 

gengivet i afsnittene 7.1- 7.3.    

5. HØRINGSSVAR 

25. Høringssvar er medtaget som bilag 1 til denne afgørelse. 
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6. RETSGRUNDLAG 

26. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven og rele-

vante bekendtgørelser udstedt i henhold til loven, der har relevans for de betragt-

ninger og vurderinger, der fremgår af det efterfølgende afsnit 7. Gennemgangen er 

tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love 

og bekendtgørelser citeres før retspraksis og vejledninger. 

27. Indledningsvis gengives prisbestemmelsernes anvendelsesområde, herunder 

området for afskrivninger, efterfulgt af et afsnit om de regulerede virksomheders 

anmeldelse af oplysninger til Energitilsynet.  

6.1 VARMEPRISER, FASTSÆTTELSE OG AFREGNING 

   

28. Det er sekretariatets vurdering, at der ved afgørelsen af denne sag skal tages 

udgangspunkt i det retsgrundlag, der var gældende på tidspunktet for sagens ind-

bringelse, dvs. i bekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 af lov om varme-

forsyning med senere ændringer. Der er dog ikke siden sagens indbringelse foreta-

get ændringer i formuleringen i de af varmeforsyningslovens bestemmelser, der er 

citeret.  

29. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner udtømmende de nødvendige 

omkostninger, som de regulerede varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i 

priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas. Bestemmelsen lød: 

Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg 

med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for 

levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset 

fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og for-

syning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og 

andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostnin-

ger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til 

energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved 

fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med 

etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 

§ 20 a og § 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet 

vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov 

om elforsyning. 

  

30. I varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, bemyndiges ministeren til at fastsætte 

regler om, at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes 

i priserne. Bestemmelsen lød:  

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at an-

dre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, 

jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte 

regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af 
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områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæg-

gelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af ind-

skudskapital. 

 

31. Med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, er udstedt bekendtgø-

relse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning, 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 8. juni 2007 (”afskrivningsbekendtgø-

relsen”). Ændringen i 2007 var en nyaffatning af indledningen før § 1, at gas- og 

varmeprisudvalget blev ændret til Energitilsynet og en nyaffatning af § 5 om hen-

læggelser til nyinvesteringer.  

32. Om driftsmæssige afskrivninger gælder:  

§ 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på 

grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag.  

 

§ 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på 

grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf. § 5.  

 

§ 3. Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, 

der er foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnet byggerenter 

opgjort på idriftsættesestidspunktet.  

Stk. 2. På værker med forenet produktion fordeles den totale anlægssum på de 

enkelte produkter efter rimelige driftsøkonomiske principper.  

 

§ 4. Afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foretages med indtil 20 

procent om året.  

Stk. 2. For anlæg idriftsat inden afslutningen af det regnskabsår, der omfatter 

den 31. marts 1982, foretages afskrivninger over en periode på højst 15 år fra 

det nævnte regnskabsår.  

Stk. 3. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der omfatter 

den 31. marts 1982 foretages afskrivninger særskilt for det enkelte års samle-

de anlægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en periode 

på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet. 

 

33. Om indregning af forrentning af indskudskapital gælder: 

§ 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, 

damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 

 

34. Den gældende afskrivningsbekendtgørelse giver Energitilsynet adgang til at 

fravige bl.a. reglerne om afskrivninger i tilfælde af væsentlige ulemper for virk-

somheder eller forbrugere, eller urimelig ulighed mellem virksomhederne:  

§ 8. I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for 

virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, 

kan Energitilsynet undtage fra bestemmelserne. 
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35. I varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, bemyndiges ministeren til at fastsætte 

regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. 

Bestemmelsen lød: 

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om et pris-

loft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne 

lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af 

affaldssektoren og at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkost-

ninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Reglerne om et prisloft finder 

ikke anvendelse på anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed er godkendt til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt af-

fald som hovedaktivitet, og som er indrettet og drevet med henblik på hoved-

sagelig at forbrænde farligt affald. Klima-, energi- og bygningsministeren kan 

fastsætte nærmere regler om, hvornår et anlæg kan betragtes som indrettet og 

drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald.  

36. I medfør af § 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, er udstedt bekendtgørelse nr. 

1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for 

fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg. Bekendtgørelsen fastsætter regler for 

prislofter og maksimalpriser for levering af opvarmet vand og damp omfattet af § 

20, stk. 1, i lov om varmeforsyning og produceret ved affaldsforbrænding fra et 

affaldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktions- eller varmefremføringsanlæg.  

37. Om maksimalprisen for opvarmet vand eller damp leveret fra et affaldsfor-

brændingsanlæg gælder: 

§ 3. For levering af opvarmet vand eller damp til leveringspunktet kan affalds-

forbrændingsanlægget maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafreg-

ningspriser, jf. dog stk. 2: 

1) Prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 

2) Prisloftet efter § 4. 

6.1.1 ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS 

 

6.1.1.1 Prisfastsættelse  

 

38. Energiklagenævnet traf den 5. september 2011 to hjemvisningsafgørelser i 

sagen om prisaftaler i forsyningsområderne Slangerup, Lyngby Stadion, Egebjerg-

skolen og Kelleris (J.nr 1021-11-3-52) og sagen om prisaftaler i forsyningsområ-

det Egebjergskolen (J.nr 1021-11-12-20).  

39. I begge sager udtalte nævnet bl.a.: 

Kollektive varmeforsyningsanlægs prisfastsættelse er reguleret i varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser, herunder varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

Bestemmelsen foreskriver, hvilke omkostninger et kollektivt varmeforsy-

ningsanlæg kan indregne i varmeprisen. […] 
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Kollektive varmeforsyningsanlægs udgifter og indtægter skal over en årrække 

balancere (hvile i sig selv-princippet). Da varmeprisen – på baggrund af var-

meforsyningslovens anmeldelsesregler – er fastsat på baggrund af budgettere-

de priser, vil der som følge heraf normalt kunne opstå henholdsvis over-

dækning eller underdækning, når udgifterne og indtægter for et reguleringsår 

gøres op. En eventuel overdækning eller underdækning reguleres efter praksis 

herefter som udgangspunkt i det kommende års priser. 

 

6.1.1.2 Substitutionspris  

 

40. Energiklagenævnet har i flere sager taget stilling til substitutionsprisprincippet.  

41. I en afgørelse af 19. november 2007 (j.nr. 21-465) i klage fra Skagen Varme-

værk a.m.b.a. og Skagen Forbrænding over afgørelse fra Energitilsynet af 9. de-

cember 2005 om opgørelse af substitutionspris bemærkede klagenævnet under 

”Retsgrundlag”, hvor varmeforsyningslovens § 2, § 20, stk. 1, 2 og 4, samt § 21 

var citeret, bl.a. følgende: 

Det følger af disse bestemmelser i varmeforsyningsloven, at priserne for leve-

ring til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas som ud-

gangspunkt fastsættes ved anvendelse af en omkostningsbaseret prisfastsæt-

telse til dækning af de i § 20, stk. 1 og 2, nødvendige og rimelige udgifter. 

 

Afregningsprisen for den varme, som en kollektiv varmeforsyningsvirksom-

hed er forpligtet til at aftage fra en varmeproducent, fastsættes dog på bag-

grund af et såkaldt substitutionsprisprincip, der er udviklet i administrativ 

praksis i relation til bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, jf. § 

20. 

 

Efter substitutionsprisprincippet skal prisen for varme, der leveres fra en eks-

tern varmeproducent til et kollektiv varmeforsyningsanlæg, fastsættes som det 

laveste af den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen på kollektive 

varmeforsyningsvirksomheder. Substitutionsprisen bliver herved en maksi-

malpris. 

 

Substitutionsprisen udgør varmekøberens pris ved at fremskaffe en tilsvarende 

varmemængde enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredjemand. 

 

42. Under Energiklagenævnets bemærkninger bemærkedes bl.a.: 

Opgørelse af substitutionsprisen 

Energiklagenævnet lægger til grund, at såvel Skagen Varmeværk a m.b.a. som 

Skagen Forbrænding er kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsy-

ningslovens § 2. Prisfastsættelsen for affaldsvarmen leveret fra Skagen For-

brænding til Skagen Varmeværk a.m.b.a. sker derfor efter navnlig bestemmel-

serne i varmeforsyningslovens § 20 og 21. 

 

Formålet med varmeforsyningslovens § 20 er at beskytte varmeforbrugere 

mod urimelige priser. Ved prisopgørelse anvendes et afregningsprincip, der 

tager udgangspunkt i den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller 

substitutionsprisen på varmen. 
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I den omkostningsbestemte pris for varmen indgår blandt andet posterne 

brændsel, lønninger og administration. Substitutionsprisen svarer til den pris, 

det ville koste Skagen Varmeværk a.m.b.a. selv at producere varmen eller at 

købe varmen fra en anden varmeproducent end Skagen Forbrænding. Prisen 

for affaldsvarmen skal fastsættes som det laveste af den omkostningsbestemte 

pris og substitutionsprisen. 

 

6.1.1.3 Afskrivninger 

 

43. Energiklagenævnet har i flere sager taget stilling til afskrivninger. 

44. Energiklagenævnet traf den af 3. juli 2007 afgørelse i en sag om afvikling af 

en overdækning i Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. (j. nr. 21-537). Der var i sagen 

enighed om, at der var oparbejdet et overskud i selskabet, der skulle føres tilbage 

til varmeforbrugerne. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. og Energitilsynet var imidler-

tid uenige om, hvordan overskuddet var fremkommet, og på hvilken måde det 

skulle føres tilbage til varmeforbrugerne. 

45. Af nævnets begrundelse for afgørelse bl.a. følgende: 

Brøndby Fjernvarme A m.b.a. er omfattet af varmeforsyningslovens bestem-

melser i kapitel 4 om prisfastsættelse for varmeleverancer, herunder varme-

forsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, hvorefter en varmeforsyningsvirksomhed 

ved prisfastsættelsen kun kan indregne de nødvendige udgifter, der er forbun-

det med varmeproduktion og varmeforsyning. Et optjent overskud skal tilba-

gebetales til varmeforbrugerne. Forrentning af indskudskapital er dog tilladt 

efter Energitilsynets nærmere godkendelse.  

 

Energitilsynet har heroverfor i det væsentlige gjort gældende, […].  Det er ik-

ke i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt af-

skrivningsbekendtgørelsen at lade tilbageføring af overdækning til varmefor-

brugerne ske i form af ekstraordinære afskrivninger med tilbagevirkende 

kraft. Energitilsynet har i den forbindelse henvist til, at en efterfølgende æn-

dring med tilbagevirkende kraft af de afskrivninger, som har ligget til grund 

for prisberegningen, vil umuliggøre Energitilsynets kontrol med varmeforsy-

ningens prisberegning. 

 

Energiklagenævnet finder […]. Det bemærkes, at afskrivningsreglerne ikke 

kan benyttes til i strid med deres formål at reparere på den for meget opkræ-

vede pris.  

 

46. ”Af de anførte” grunde stadfæstede Energiklagenævnet herefter Energitilsy-

nets afgørelse. 
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6.1.2 ENERGITILSYNETS PRAKSIS 

 

6.1.2.1 Substitutionspris 

 

47. I Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2003 i sagen ”Elsam, Studstrupværket 

– prisfastsættelse på varme produceret ved tilsatsfyring af halm” (sag 3/1322-

8901-0072) traf Energitilsynet afgørelse om, at: 

23. […], at substitutionsprisen på halmvarme skal fastsættes som […] 

 

24. at prisen på halmvarme skal fastsættes på basis af et årsbudget med efter-

følgende regulering efter realiserede beløb, jf. Tilsynets praksis for prisfast-

sættelse af fjernvarme. 

 

48. I Energitilsynets afgørelse af 28. juni 2004 i sagen ”Energi E2 A/S – klage fra 

Helsingør kommune over fjernvarmeprisen fra Helsingør Kraftvarmeværk” 

(3/1322-0101-0266) bemærkedes bl.a.: 

169. Energitilsynets sekretariat skal tilføje, at underskud som fremkommer 

som følge af, at eksempelvis substitutionsprisen er mindre end den omkost-

ningsbestemte pris, ikke er en indregningsberettiget omkostning i varmepri-

sen. 

 

49. Tilsvarende synspunkt blev bemærket i Energitilsynets tilkendegivelse af 24. 

februar 2015 i sagen ”Odense Kraftvarmeværk A/S – genbehandling af sag om 

klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme” (sag 12/11100): 

200. Sekretariatet bemærker endvidere, at affaldsforbrændingsanlæg skal af-

sætte varmen til den laveste af enten den omkostningsbestemte pris, substitu-

tionsprisen eller prisloftet. Hvis prisloftet giver den laveste pris, kan der såle-

des ikke opkræves en varmepris, der overstiger prisloftet. Det betyder ligele-

des, at underdækninger, som opstår som følge af det udmeldte prisloft, ikke 

efterfølgende kan indregnes i priserne. Odense Kraftvarmeværk har således 

ikke kunne ændre og nedsætte afskrivningerne for 2010 efter varmeårets ud-

løb. Beløbet, der overstiger prisloftet, vil således være mistet i henhold til 

prisloftreguleringen. Sekretariatet tager forbehold for senere at rejse en sag 

herom på et senere tidspunkt, såfremt sekretariatet finder anledning hertil. 

 

6.1.2.2. Afskrivninger 

 

50. I Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 om ”Afskrivningsgrundlag 

på transmissionsledning” (sag 12/05205) konkluderes på den juridiske ramme for 

afgørelsen bl.a.: 
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185. Det er sekretariatets opfattelse, at der efter varmeforsyningsloven hver-

ken er en generel pligt til at foretage afskrivninger af en konstateret anlægs-

sum, til at afskrive lineært eller til at afskrive systematisk.  

 

188. Det er den enkelte varmevirksomhed, der inden for rammerne af afskriv-

ningsbekendtgørelsen beslutter, om der skal ske afskrivninger og i hvilket om-

fang. For at der er foretaget afskrivninger efter varmeforsyningsloven, er det 

en betingelse, at dette har fremgået af et budget anmeldt til Energitilsynet i 

forbindelse med en prisanmeldelse.  

 

189. Sekretariatet finder ikke, at Energitilsynet har hjemmel til at fastsætte, at 

der er foretaget afskrivninger, hvis virksomheden ikke selv har truffet en be-

slutning om at foretage afskrivninger efter varmeforsyningsloven ved at an-

melde et budget med afskrivninger senest samtidig med prisanmeldelsen.  

6.1.3 ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING 

 

51. Af Energistyrelsens vejledning om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter 

og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, jf. VEJ nr. 9083 

af 26. februar 2013, fremgår vedrørende prisfastsættelse: 

2. Prisfastsættelse efter varmeforsyningsloven 

  

2.1. De generelle regler for prisfastsættelse af fjernvarme findes i lov om var-

meforsyning. Som hovedregel er de anlæg, der er omfattet af loven, bundet af 

hvile i sig selv-princippet ved fastsættelse af priser for fjernvarme. De gene-

relle regler medfører, at en varmeproducent i praksis kan afsætte varme til den 

laveste pris af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen. 

Disse regler gælder også for affaldsforbrændingsanlæg. 

  

2.2. Den omkostningsbestemte pris svarer til de udgifter, som har været nød-

vendige til varmeproduktionen. Når et varmeproducerende anlæg afsætter 

varme til videredistribution, kan anlægget, i medfør af de almindelige prisfast-

sættelsesregler i lov om varmeforsyning, normalt maksimalt opkræve den pris 

hos aftagerne, som det reelt koster for anlægget at producere varme, medmin-

dre substitutionsprisen er lavere. 

  

2.3. Substitutionsprisen er den pris, en konkurrerende leverandør kan tilbyde 

varme til eller som distributionsanlægget ved eksisterende anlæg selv ville 

kunne producere varmen til. Når denne pris er lavere end et anlægs omkost-

ningsbestemte pris, vil anlægget i praksis kun kunne afsætte varme til en pris, 

der er lige med eller lavere end substitutionsprisen. Hvile i sig selv-princippet 

medfører nemlig, at aftageren kun vil købe varmen til den billigste pris. Det 

skyldes, at varmefremføringsanlægget, som det varmeproducerende anlæg le-

verer til, ofte også er omfattet af hvile i sig selv-reguleringen, når det sælger 

varmen videre til forbrugerne. Det antages ikke at være en nødvendig om-

kostning, der er indregningsberettiget, hvis der betales mere for varmen end 

den billigste leverandør kan levere det til. I praksis vil et varmeproducerende 
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anlæg derfor kun kunne afsætte varme til den laveste af enten den omkost-

ningsbestemte pris eller substitutionsprisen. 

  

2.4. Når det varmeproducerende anlæg er et affaldsforbrændingsanlæg gælder 

der derudover et af Energitilsynet udmeldt prisloft. Affaldsforbrændingsanlæg 

kan således afsætte varme til den laveste af enten den omkostningsbestemte 

pris, substitutionsprisen eller prisloftet. Hvordan prisloftet beregnes er beskre-

vet i bekendtgørelse nr. 1213. af 17. december 2012. 

6.1.4 VEJLEDNINGER FRA ENERGITILSYNET 

 

52. Energitilsynet har i oktober 2010 udgivet håndbogen ”Fjernvarmeprisen rigtig 

første gang”, hvor der generelt om varmeforsyningslovens prisregulering bl.a. 

fremgår følgende vejledning
1
: 

Varmeforsyningsvirksomheder er non-profit virksomheder. Det skyldes, at de 

ikke må tjene penge – dvs. indtægter og omkostninger skal balancere. Desu-

den bestemmer prisreguleringen, at det kun er ”nødvendige” omkostninger, 

der kan indregnes i varmeprisen. Deri ligger et vist krav om, at virksomheder-

ne skal være økonomisk effektive. Reguleringen kan også samlet beskrives 

som udtryk for varmeforsyningslovens omkostningseffektive ”hvile-i-sig-

selv-princip”.  

 

Når ledelsen i en varmeforsyningsvirksomhed skal fastsætte næste års varme-

pris vurderer den, hvilke omkostninger virksomheden forventer. Derfor dan-

nes varmeprisen på grundlag af virksomhedens budget over det kommende års 

omkostninger. Budgettet bliver dermed virksomhedens forklaring på årets 

varmepris.  

 

At budgettet virker som forklaring på varmeprisen, sikrer den gennemsigtig-

hed, der er afgørende for tilsynet med varmeprisen”.  

 

53. Om overdækninger og overskudsdispositioner fremgår bl.a. følgende vejled-

ning
2
: 

Når regnskabsperioden er ved at skulle afsluttes, kan varmevirksomheden se, 

om eftervisningen samlet må forventes at medføre en over-/underdækning. 

Hvis varmevirksomheden kan se, at regnskabet vil medføre en overdækning, 

kan det være fristende allerede i det igangværende varmeår at anvende den 

forventede overdækning til en aktivitet, så overdækningen så at sige alligevel 

går i nul. 

 

En sådan handling er imidlertid en overskudsdisposition og er derfor ikke til-

ladt efter varmeforsyningsloven.  

 
1 Side 11  

2 Side 33 
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Det skyldes varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, som udtrykkets i 

lovens § 20. Hvile-i-sig-selv-princippet medfører, at budgettet er det grundlag, 

prisen opkræves efter – det betyder, at hver omkostning er den begrundelse, 

varmevirksomheden har for at opkræve en indtægt hos forbrugeren. 

 

54. Om afskrivninger fremgår bl.a. følgende vejledning
3
:  

”Generelt kan man imidlertid sige, at reglerne i varmeforsyningsloven skaber 

en fleksibilitet, som varmevirksomhederne har mulighed for at anvende i virk-

somhedens økonomistyring.  

 

Afgørende er, at varmevirksomhederne på budgettidspunktet vurderer virk-

somhedens øvrige omkostninger og på grundlag af denne vurdering tager stil-

ling til det kommende års afskrivninger og henlæggelser.  

 

Afskrivnings- og henlæggelsesbeløbene kan dermed afvige fra år til år, men 

inden for de rammer, varmeforsyningsloven sætter. 

 
Afskrivninger kan således indregnes i varmeprisen på budgettidspunktet med 

op til 20 % af den konstaterede anlægssum om året i en periode på minimum 

5 år og maksimum 30 år. Varmevirksomhederne kan fordele afskrivningerne 

over hele afskrivningsperioden efter virksomhedens eget valg.”  

 

”Afskrivninger foretages på budgettidspunktet. Afskrivningsbeløbene, der 

indgår i budgettet, skal være de samme i eftervisningen. Baggrunden er, at der 

ellers som udgangspunkt er tale om en overskudsdisposition (se herom side 

33). 

 

Afskrivningerne kan foretages fra og med idriftsættelsesåret. 

 

Der kan imidlertid forekomme uforudsete ændringer i afskrivningsgrundlaget 

i årets løb.” 

 

”Afskrivninger i budgetter og priseftervisninger efter varmeforsyningsloven 

vil normalt være beregnet ud fra et likviditetshensyn, det vil sige således, at 

varmevirksomheden får opkrævet de nødvendige penge, så afdrag på lån kan 

betales. Afskrivningerne i årsregnskabet er derimod beregnet som udtryk for 

en værdiforringelse.” 

 

55. Den 31. oktober 2006 udsendte Energitilsynet et notat med gennemgang af 

hovedreglerne i afskrivningsbekendtgørelsen4. Heri fremgår følgende:  

 
3 Kapitel 4 

4 Energitilsynets sag j. nr. 4/0904-0300-0004 
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”Beløbene til afskrivninger er umiddelbart indregningsberettigede omkostnin-

ger. Omkostningerne skal udtrykkeligt fremgå af budgettet og hermed af 

fjernvarmeværkets anmeldelse.”  

 

”Der kan afskrives op til 20 pct. af afskrivningsgrundlaget i årets varmepriser. 

Den mindste afskrivningsperiode udgør herved 5 år. Den længste afskriv-

ningsperiode udgør 30 år. Virksomhederne kan variere afskrivningsprocenten 

fra år til år efter ønske. Beslutning herom skal tages samtidig med, at fjern-

varmeværket laver budgettet.”  

 

”… Indregning af afskrivninger og henlæggelser kan ikke foretages efterføl-

gende i form af en overskudsdisposition.  

 

Beløbene til afskrivninger og henlæggelser skal i eftervisningen sættes til det 

samme som i budgettet. Dog kan der i beløbene i eftervisningen ved regn-

skabsårets afslutning foretages reguleringer af anmeldte budgetbeløb, hvis 

disse skyldes ændringer i grundlaget for afskrivningerne eller henlæggelserne.  

 

Reguleringen skal forklares i forbindelse med eftervisningen. Men en over-

dækning kan ikke i sig selv føre til en forøgelse af afskrivningerne eller hen-

læggelserne.  

 

Afvigelser herudover mellem beløbene i budgettet og eftervisningen skal 

godkendes af Energitilsynet”. 

 

56. Energitilsynet har udarbejdet en vejledning om Energitilsynets praksis for 

afvikling af over- eller underdækning, VEJ nr. 9297 af 1. juni 2009. Fra vejlednin-

gen citeres:  

1. Varmeforsyningslovens prisbestemmelser 

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser fastlægger, at varmeforsyningens 

indtægter (prisen på varme) i et år skal dække årets nødvendige omkostninger. 

Dette kaldes ”hvile-i-sig-selv princippet”. Loven opregner udtømmende, hvil-

ke omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. For at varmeprisen skal 

være gyldig skal fjernvarmeforsyningens priser være anmeldt til Energitilsy-

net senest samtidig med ikrafttrædelsen. 

 

2. Hvordan opstår over/underdækning - "driftsmæssige ubalance" 

Når året er gået, vil fjernvarmeforsyningen i almindelighed have en over - el-

ler underdækning. Dette hænger sammen med, at de anvendte (og anmeldte) 

priser er budgetterede priser, mens fjernvarmeforsyningens omkostninger er 

realiserede omkostninger. 

Hvis varmeforsyningen har flere realiserede indtægter end realiserede om-

kostninger, har forsyningen en overdækning. Hvis varmeforsyningen har færre 

realiserede indtægter end realiserede omkostninger, har forsyningen en un-

derdækning. 

Der er i disse tilfælde tale om ”driftsmæssige ubalancer”, som sekretariatet 

kun griber ind over for, hvis varmeforsyningerne ikke følger Energitilsynets 
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praksis for afviklingen. Der er således ikke tale om, at ubalancen er ”ulovlig” 

efter varmeforsyningsloven. 

”Ulovlige ubalancer” forekommer derimod, hvor varmeforsyninger foretager 

en handling, som er i strid med varmeforsyningslovens regler, f.eks. bevidst 

overbudgettering (ikke driftsmæssigt betingede overdækninger), overskudsdi-

sponeringer (f.eks. ved, at en overdækning overføres til henlæggelser eller til 

varmeforsyningens egenkapital) eller urimelige priser (priser, der ikke er i 

overensstemmelse med hvile -i - sig - selv princippet). 

Som nævnt skal priserne for at være gyldige være anmeldt til Energitilsynets 

offentligt tilgængelige register senest samtidig med ikrafttrædelsen. Derfor 

kan fjernvarmeforsyningen ikke ved årets slutning efterfølgende ændre priser-

ne med tilbagevirkende kraft. Hvis forsyningen gjorde det, ville det svare til, 

at forsyningen opkrævede priser, der ikke var gyldige på det tidspunkt, de re-

laterer sig til. 

En varmeforsyning kan mindske problemet med ubalancer ved varmeårets 

slutning ved igennem varmeåret at holde øje med ændringer i omkostninger 

eller indtægter, der har betydning for prisfastsættelsen overfor forbrugerne. 

6.2 ANMELDELSE TIL ENERGITILSYNET  

 

57. Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, at priser, omkostningsforde-

ling og andre betingelser med angivelse af grundlaget herfor skal anmeldes til 

Energitilsynet. Alle omkostninger, der har indflydelse på prisdannelsen, skal der-

for fremgå af anmeldelsen. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, lød: 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet 

af §§ 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- 

og bygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundlaget herfor 

efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen 

for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet 

kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en 

registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitil-

synet kan give pålæg om anmeldelse. 

 

58. Priser, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som 

foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 3:  

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er an-

meldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

 

59. De nærmere regler for anmeldelse var på tidspunktet for henvendelsen til 

Energitilsynet fastlagt i § 2 og § 3 i Energitilsynets bekendtgørelse nr. 394 af 25. 

maj 2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for 

transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prislofter. Anmeldelsespligtens omfang og hvilke oplysninger, en 

anmeldelse som minimum skulle indeholde, var fastlagt i §§ 2 og 3:  
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§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1 nævnte anlægs, virksomheders og 

værkers tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder almin-

delige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmel-

ser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leverings-

aftaler mv., for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp 

eller gas bortset fra naturgas. 

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i § 1 nævnte anlægs, virksom-

heders og værkers budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsæt-

telsen af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag for 

fastsættelsen af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser. Foretages 

henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggel-

sesplan. 

Stk. 3.[…] 

Stk. 4.[…] 

 

§ 3. Anmeldelse af tariffer efter § 2, stk. 1, og budget og priseftervisning efter 

§ 2, stk. 2, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1-2, jf. dog § 7. 

 

60. Den 1. januar 2015 er en ny bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkost-

ningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjern-

varme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter, trådt i 

kraft, jf. bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014. Anmeldelsesbekendtgørel-

sens § 2 er videreført stort set uændret.  

61. Fristen for anmeldelse var fastlagt bekendtgørelsens § 4, stk. 1:  

§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser efter § 

2, stk. 1 og 2, samt grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter fastsættelse 

eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at ta-

riffer, betingelser m.v. træder i kraft. 

 

62. Bestemmelsen er videreført uændret i 2015-anmeldelsesbekendtgørelsen. 

63. Anmeldelsesbekendtgørelsen giver Energitilsynet adgang til at fravige be-

stemmelser i særlige tilfælde af væsentlige ulemper for virksomheder eller forbru-

gere, eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. Bestemmelsen lød:  

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsen, hvor 

bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller 

forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. 

 

64. Bestemmelsen er videreført uændret i 2015-anmeldelsesbekendtgørelsen. 

 

6.2.1 ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS 

 

65. Energiklagenævnet har i afgørelse af 1. december 2010 om ”Hashøj Kraftvar-

meforsyning A.m.b.a.´s anmeldelse til Energitilsynet af tarif for den faste afgift pr. 
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1. august 2001. Genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 3. marts 2008”
5
 

udtalt følgende om formålet med anmeldelsespligten efter varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 1:  

Formålet med anmeldelsespligten efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, 

hvorved tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af varme-

forsyningslovens § 20 og § 20 b omfattede ydelser skal anmeldes med angi-

velse af grundlaget til Energitilsynet, er at give tilsynet et fyldestgørende da-

tagrundlag for som tilsynsmyndighed at kunne udøve en priskontrol. 

 

66. Om formålet med bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, nævner 

Energiklagenævnet i samme afgørelse følgende: 

Energiklagenævnet finder, at formålet med bestemmelsen i varmeforsynings-

lovens § 21, stk. 3, om krav om anmeldelse af tariffer m.v. som gyldighedsbe-

tingelse, tager sigte på at sikre, at Energitilsynet som tilsynsmyndighed løben-

de har det fornødne datagrundlag for dets tilsyn med priser og vilkår for fjern-

varmelevering. […] 

6.2.2 VEJLEDNINGER FRA ENERGITILSYNET 

 

67. I Energitilsynets håndbog fra oktober 2010 fremgår generelt om anmeldelser 

bl.a. følgende vejledning:  

Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af fjernvarme anmeldes til 

Energitilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind sammen med det grund-

lag, som prisen er fastsat på. Som grundlag for prisfastsættelsen skal som mi-

nimum være et budget, og – hvis der i budgettet er sat omkostninger til hen-

læggelser – en investerings- og henlæggelsesplan. 

 

68. Om hvad der skal anmeldes, nævner håndbogen bl.a.:  

Anmeldelse skal ske af både budget, priser og regnskabsoplysninger. Det vil 

også sige den eftervisning, der dokumenterer, hvordan budgetterede omkost-

ninger og faktiske omkostninger har stemt overens. Sammen med budget, pri-

ser mv. skal grundlaget for disse dokumenter også anmeldes. Det vil f.eks. 

være vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser for varmelevering, 

takstblad, særlige aftaler om prisfastsættelse mv. 

6.3 LEGALITETSPRINCIPPET  

 

69. Af ”Forvaltningsret” af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.
6
 fremgår bl.a. følgende 

vedrørende legalitetsprincippet: 

 
5 Energiklagenævnets sag J. nr. 1021-10-5-5    

6 Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2003, siderne 291-292 + 311 
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Det mest grundlæggende hjemmelskrav er legalitetsprincippet. Princippet kan 

opdele i to: Først den formelle lovs princip gående ud på at en trinhøjere norm 

ikke må brydes af en trinlavere norm […]. Love vedtaget af Folketinget og 

stadfæstet af kongen har forrang for regler eller afgørelser truffet af forvalt-

ningen, og […].  

Det andet led af legalitetsprincippet er mere usikkert og går ud på at forvalt-

ningens virksomhed skal være legitimeret i en lov eller anden anerkendt rets-

kilde. […] Der er således i loven en generel stillingtagen til og afgrænsning af 

hvad forvaltningen kan beslutte, og under hvilke betingelser.  

 

Den anden del af legalitetsprincippet er den formelle lovs princip (en forgre-

ning af det såkaldte lex superior-princip) der betyder at forvaltningen er bun-

det til at overholde lovene under udøvelsen af deres virksomhed og derfor ik-

ke kan træffe afgørelser eller foretage dispositioner der strider mod de af Fol-

ketinget vedtagne love, grundloven eller internationalt vedtagne regler med 

direkte gyldighed for landet borgere.   
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7. BEGRUNDELSE 

70. ARC sælger varmen til HOFOR og CTR til værkernes  

 Sekretariatet bemærker indledningsvis hertil, at en følge af 

substitutionsprisprincippets (og prisloftets) anvendelse er, at den sælgende varme-

forsyning ikke kan indregne alle nødvendige omkostninger i varmeprisen, hvis 

forsyningens omkostningsbestemte varmepris overstiger substitutionsprisen (eller 

prisloftet), jf. bl.a. punkterne 48 og 49.  

71. ARC har anmodet Energitilsynet om at meddele dispensation, enten 1) således 

at ARC ikke skal anmelde budgetter, men alene priseftervisninger, 2) således at 

ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller således at ARC i sine pris-

eftervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår 

over-eller underdækninger, eller 3) således, at ARC kan budgettere med varme-

prismæssige underdækninger. 

72. ARC har oplyst, at formålet med dispensationen er, at ARC kan indregne alle 

de afskrivninger, det er muligt, op til substitutionsprisen eller prisloftet. 

7.1 PRINCIPALT 

7.1.1 ARCS ANBRINGENDER 

 

73. ARC finder, at ulemperne mest enkelt kan afhjælpes ved, at ARC opnår di-

spensation fra at anmelde et budget, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2.  

74. ARC vil herefter alene anmelde værkets tariffer, omkostningsfordeling og 

andre betingelser, herunder Varmeaftalen med CTR og HOFOR, jf. anmeldelses-

bekendtgørelsens § 2, stk. 1. ARC vil endvidere anmelde værkets priseftervisning, 

jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

75. ARC vurderer, at en sådan dispensation vil være ubetænkelig for fjernvarme-

forbrugerne. Det skyldes, at varmen afregnes a conto til substitutionsprisen, jf. 

Varmeaftalen. Hvor budgettet normalt tjener som grundlag for fastsættelsen af a 

conto varmeprisen, er det således ikke tilfældet for ARC. CTR og HOFOR har 

fuld indsigt i fastlæggelsen af substitutionsprisen. Anmeldelsen af den balanceren-

de omkostningsbestemte varmepris tjener derfor ikke til at opfylde anmeldelses-

reglernes formål, som er at skabe gennemsigtighed i priserne på varme. 

76. Dertil kommer, at ARC har så højt et afskrivningsgrundlag, at der, uanset stør-

relsen af værkets øvrige omkostninger, er omkostninger nok til sikring af, at den 

omkostningsbestemte varmepris ikke er lavere end substitutionsprisen/prisloftet. 

77. ARC bemærker, at der således ikke er tale om, at ARC – hvis der ikke anmel-

des et budget – opkræver en varmepris, som overstiger den lovlige omkostnings-

bestemte varmepris. Dette vil under alle omstændigheder blive sikret i forbindelse 

med priseftervisningen, hvor revisor tillige påser, at afskrivningerne er beregnet i 

overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen. 
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78. ARC finder heller ikke, at en dispensation fra at anmelde et budget vil forringe 

grundlaget for Energitilsynets tilsyn med ARCs prisfastsættelse. 

79. En dispensation indebærer ikke, at der sker en regulering af den varmepris 

HOFOR og CTR betaler i løbet af året. Afregningen vil således både ifølge bud-

gettet og priseftervisningen være baseret på substitutionsprisen eller prisloftet. 

7.1.2 SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

80. Sekretariatet forstår ved ovenstående, at ARC ønsker Energitilsynets dispensa-

tion til at undlade at anmelde et budget, men alene en priseftervisning, således at 

ARC under substitutionsprisen kan ”fylde op” med omkostninger, indtil omkost-

ningerne svarer til de realiserede indtægter fra afregningen til substitutionsprisen. 

81.  ARCs argument i sagen går på afskrivningerne. ARC angiver, at når ARC 

anmelder et budget, bliver afskrivningerne i budgettet sat til det beløb, der for de 

budgetterede omkostninger samlet set giver et beløb, der svarer til indtægterne fra 

den budgetterede substitutionspris.  

82. Når året er gået, kendes den realiserede substitutionspris og de realiserede 

omkostninger hos ARC. Når indtægterne fra den realiserede substitutionspris er 

opgjort, vil der være enten en positiv eller en negativ forskel mellem de realiserede 

indtægter og de realiserede omkostninger. Er der tale om en positiv forskel, dvs. at 

de realiserede indtægter er større end de realiserede omkostninger, angiver ARC, 

at forsyningen kunne have indregnet flere afskrivninger under substitutionsprisen. 

Er dette ikke muligt, mister ARC ifølge ARC en afskrivningsmulighed i varmepri-

sen, som ikke kan indhentes i de følgende år på grund af den effektive substituti-

onspris og prisloftet. Løsningen på ARCs udfordring ville ifølge ARC være, at 

ARC kun anmeldte en priseftervisning.  

83. ARC søger derfor Energitilsynets dispensation fra anmeldelsesbekendtgørel-

sen, således at det er den realiserede substitutionspris, og de deraf afledte realise-

rede omkostninger, der skal anmeldes, i dette tilfælde de afskrivninger, som i stør-

relse svarer til forskellen mellem de realiserede omkostninger - ekskl. afskrivnin-

ger - og indtægterne fra den realiserede substitutionspris. 

84. Der er i varmeforsyningslovens § 20 fastsat specifikke regler for, hvad varme-

forsyningsvirksomheder maksimalt kan kræve sig betalt for ved levering af varme, 

hvilke regler Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, har til opgave at påse 

overholdelsen af.  

85. Om maksimalprisen for opvarmet vand eller damp leveret fra et affaldsfor-

brændingsanlæg gælder, at anlægget maksimalt kan opkræve den laveste af prisen 

fastsat i medfør af § 20, stk. 1, dvs. den omkostningsbestemte pris eller substituti-

onsprisen, eller prisloftet, jf. bl.a. punkterne 37, 41- 42 og 51.  

86. Priser, omkostningsfordeling og andre betingelser skal med angivelse af 

grundlaget herfor anmeldes til Energitilsynet efter varmeforsyningslovens § 21, 
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stk. 1, efter regler fastsat af tilsynet. Grundlaget er alt, hvad der danner prisen, 

herunder i det væsentligste det budget, der fortæller, hvilke omkostninger, der i 

overensstemmelse med omkostningsprincippet i varmeforsyningsloven giver var-

meprisen. Også i en situation, hvor maksimalprisen ikke er den omkostningsbe-

stemte pris, men substitutionsprisen eller prisloftet, vil budgettet udgøre et væsent-

ligt element i grundlaget for varmeprisen og for Energitilsynets kontrol af, at der 

ikke opkræves mere end maksimalprisen. Priser m.v., der ikke er anmeldt som 

foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3. De nærmere regler for anmel-

delse er reguleret i anmeldelsesbekendtgørelsen. Anmeldelsespligten omfatter bl.a. 

de regulerede virksomheders budgetter jf. punkt 59. 

87. Energiklagenævnet har udtalt, at formålet med anmeldelse efter § 21, stk. 1, og 

ugyldighed efter stk. 3, er at sikre, at Energitilsynet løbende har det fornødne data-

grundlag for dets tilsyn med priser og vilkår for fjernvarmelevering, jf. punkt 65-

66. 

88. I Energitilsynets vejledning fra 2010 fremgår vedrørende varmeforsyningslo-

vens prisregulering, jf. punkt 52, at når ledelsen i en varmeforsyningsvirksomhed 

skal fastsætte næste års varmepris vurderer den, hvilke omkostninger virksomhe-

den forventer. Derfor dannes varmeprisen normalt på grundlag af virksomhedens 

budget over det kommende års omkostninger. Budgettet bliver dermed virksom-

hedens forklaring på årets varmepris og skal anmeldes til Energitilsynet.  

89. Vedrørende overdækning og overskudsdispositioner nævner vejledningen 

bl.a., jf. punkt 53, at den forventede over-/eller underdækning i priseftervisningen 

ikke kan anvendes til en aktivitet, så overdækningen går i nul. En sådan handling 

er en overskudsdisposition, som ikke er tilladt efter varmeforsyningsloven. Det 

skyldes varmeforsyningslovens princip om nødvendige omkostninger, som ud-

trykkes i lovens § 20. Princippet om nødvendige omkostninger medfører, at bud-

gettet er det grundlag, prisen opkræves efter.  

90.  Vedrørende anmeldelser, jf. punkterne 67- 68, fremgår, at prisen skal sendes 

ind sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på, og at der som grundlag for 

prisfastsættelsen som minimum skal være et budget. Sammen med budget, priser 

m.v. skal grundlaget for disse dokumenter også anmeldes, herunder bl.a. særlige 

aftaler om prisfastsættelsen.  

91. Energiklagenævnet har i sine E.ON - hjemvisningsafgørelser udtalt, at varme-

prisen på baggrund af varmeforsyningslovens anmeldelsesregler er fastsat på bag-

grund af budgetterede priser, jf. punkt 39.   

92. At der skal anmeldes et årsbudget fremgår tillige af bl.a. Energitilsynets afgø-

relse af 3. februar 2003, jf. punkt 47, hvor Energitilsynet fandt, at prisen på halm-

varme skulle fastsættes på basis af et årsbudget med efterfølgende regulering efter 

realiserede beløb.  

93. Sekretariatet har noteret, at ARC afregner til  

. 
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94.  Energitilsynet er i anmeldelsesbekendtgørelsens § 8 givet en dispensationsad-

gang i særtilfælde af væsentlig ulempe/urimelig ulighed. Om dispensation efter 

denne bestemmelse gælder overordnet, at området for dispensation er bekendtgø-

relsens regler, ligesom en dispensation skal ligge indenfor varmeforsyningslovens 

rammer. Energitilsynet kan således ikke meddele dispensation fra en lovbestem-

melse, jf. punkt 69. 

95. På baggrund af ovenstående er det sekretariatets vurdering, at Energitilsynet 

ikke med hjemmel i anmeldelsesbekendtgørelsens § 8 kan meddele ARC dispensa-

tion til ikke at anmelde et budget. Sekretariatet har herved navnlig lagt vægt på, at 

det er et krav i varmeforsyningsloven, jf. § 21, stk. 1, at grundlaget for varmepri-

serne, skal anmeldes til Energitilsynet. Efter sekretariatets vurdering forstås ved 

”grundlag” efter denne bestemmelse som minimum et budget, hvori varmeforsy-

ningsvirksomhederne anmelder de omkostningsarter, der opremses i loven. Sekre-

tariatet vurderer, at varmeforsyningsloven ikke giver Energitilsynet mulighed for 

at dispensere fra dette anmeldelseskrav.   

96.  Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at ARCs udfordring er kendt for 

så vidt angår den udfordring, at der kan være forskel på en budgetteret substituti-

onspris og en realiseret substitutionspris, og da budgetterede omkostninger sjæl-

dent svarer til de realiserede omkostninger. Sidstnævnte gælder generelt på varme-

forsyningsområdet. En undtagelse herfra er dog afskrivninger og henlæggelser, 

som skyldes, at afskrivninger og henlæggelser er omkostninger, som varmeforsy-

ningsvirksomheden fastsætter ved beslutning efter reglerne i afskrivningsbekendt-

gørelsen. Der er i varmeforsyningslovens forstand tale om omkostninger, men 

omkostninger der ikke er påvirket af udefrakommende forhold og konjunkturer i 

modsætning til f.eks. brændselsomkostninger og andre omkostninger, som afhæn-

ger af varmesalgets størrelse. Blandt andet af den grund er det Energitilsynets 

praksis, at størrelsen af afskrivninger og henlæggelser i priseftervisningen skal 

svare til størrelsen af afskrivninger og henlæggelser i budgettet. Denne praksis er i 

øvrigt stadfæstet af Energiklagenævnet, jf. pkt. 45. Hertil kommer, at varmefor-

brugerne har krav på at vide, hvad de betaler til. Da varmen bliver afregnet til de 

anmeldte priser, det vil sige de budgetterede priser, vil en ændring af afskrivninger 

og henlæggelser i priseftervisningen i forhold til budgettet betyde, at varmeforbru-

gerne har betalt et beløb i afskrivninger og henlæggelser, som ikke er gået til for-

målet med afskrivningerne og henlæggelserne. 

97. Denne sag drejer sig for ARC om at få så mange omkostninger som muligt ind 

under indtægterne fra den realiserede substitutionspris, særligt når substitutions-

prisen er lavere end den omkostningsbestemte pris. Dette skal ses i sammenhæng 

med, at de omkostninger, der ikke kan være under indtægterne fra substitutionspri-

sen, er mistet, jf. punkterne 48 - 49. Det er sekretariatets vurdering, at anvendelse 

af den realiserede substitutionspris er i overensstemmelse med varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser, jf. pkt. 47, men da Energitilsynet ikke kan fravige varme-

forsyningslovens anmeldelsesregler og afskrivningsregler i strid med det princip, 

som Energiklagenævnet har fastsat, følger det, at de værker, som afregner til sub-

stitutionsprisen, skal følge bestemmelserne på lige fod med de værker, der afreg-

ner til de nødvendige omkostninger.     
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98. ARC må derfor under de budgetterede indtægter fra substitutionsprisen ind-

regne de fulde afskrivninger, som ARC ønsker efter afskrivningsreglerne og der-

næst fylde op med andre budgetterede nødvendige omkostninger. Hvis året giver 

en positiv forskel mellem realiserede indtægter og realiserede omkostninger, er 

årets fulde afskrivninger allerede på budgettidspunktet sikret. ARC kan dog ikke i 

tilfælde af en negativ forskel nedsætte afskrivningerne ved varmeårets udløb, jf. 

punkt 49.  

99. Sekretariatet finder afslutningsvis, at der bør knyttes et par bemærkninger til 

ARCs indregning af forrentning af indskudskapital.  

100. ARC har i sagen oplyst, at ARC siden 2009 har ansøgt Energitilsynet om 

tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital i varmepriserne. Da Energi-

tilsynet endnu ikke har behandlet ansøgningerne for perioden 2009 – 2012, har 

ARC efter egne oplysninger derfor skullet indregne forrentningen af indskudskapi-

tal i de anmeldte budgetter, hvorimod forrentningen ikke har kunnet indgå i ARCs 

priseftervisninger. 

101. Sekretariatet skal hertil bemærke, at indregning af forrentning af indskudska-

pital i varmeprisen kræver Energitilsynets forudgående tilladelse, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 6, jf. punkt 33. Dette 

betyder, at en varmeforsyningsvirksomhed ikke kan indregne en forrentning af 

indskudskapital i de anmeldte budgetter, før denne er godkendt af Energitilsynet. 

ARC kunne derfor med fordel i stedet for forrentning af indskudskapital have ind-

regnet afskrivninger i de anmeldte budgetter, såfremt ARC ønskede at afskrive 

mest muligt.  

102. Sekretariatet har derfor vanskeligt ved at se, at den manglende godkendelse af 

forrentningen af ARCs indskudskapital skulle have medført, at der ikke er afskre-

vet mest muligt indenfor rammerne af substitutionsprisen eller prisloftet, jf. ARC 

påstand som gengivet i punkt 16. Tværtimod finder sekretariatet, at det havde væ-

ret endnu sværere for ARC at få dækket alle omkostninger, hvis Energitilsynet 

havde godkendt indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne.  

103. ARCs indregning af ikke-godkendt forrentning af indskudskapital i de an-

meldte budgetter, vil indgå i behandlingen af ARCs ansøgningssag om forrentning 

af indskudskapital. 

7.2 SUBSIDIÆRT 

7.2.1 ARCS ANBRINGENDER 

 

104. ARC finder, at ulemperne tillige kan afhjælpes ved, at ARC opnår dispensa-

tion, således at ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller således at 

ARC kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger i sine priseftervisninger, så 

der ikke opstår varmeprismæssige over- eller underdækninger. 
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105. ARC finder, at en sådan mere begrænset dispensation imidlertid er mere ad-

ministrativ tung og synes ikke i højere grad at varetage hensynet til varmeforbru-

gerne, herunder i relation til Energitilsynets mulighed for at føre tilsyn med pris-

fastsættelsen og i relation til at opnå gennemsigtige varmepriser. 

7.2.2 SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

106. Det fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at der bl.a. kan fastsættes 

nærmere regler om, at andre omkostninger kan indregnes i priserne, herunder bl.a. 

indregning af driftsmæssige afskrivninger i varmeprisen. Den nærmere regulering 

er på baggrund heraf fastsat i afskrivningsbekendtgørelsens §§ 1- 4. 

107. Der er i vejledningerne fra Energitilsynet fra 2006 og 2010 angivet et form-

krav til, hvordan en afskrivning efter varmeforsyningsloven foretages, jf. punkt 54 

og 55.  

108. I vejledningen fra 2006 fremgår, at afskrivninger skal fremgå udtrykkeligt af 

budgettet og dermed af fjernvarmeværkets anmeldelse. Af Energitilsynets vejled-

ning fra 2010 fremgår tilsvarende, at afskrivninger foretages på budgettidspunktet, 

og at afskrivningsbeløbene, der indgår i budgettet, skal være de samme i prisefter-

visningen. Samme sted fremgår, at afskrivninger i priseftervisningen ikke må fra-

vige budgettet, fordi der så kan være tale om en overskudsdisposition, jf. også 

ovenstående punkt 54. Det vil heller ikke være muligt at nedsætte afskrivningerne 

ved varmeårets udløb, jf. punkt 49. 

109. Det er således kun muligt at foretage en regulering af afskrivningerne i for-

hold til det budgetterede, hvis det skyldes ændringer i selve grundlaget for af-

skrivningerne, se hertil punkt 55, hvilket der ikke er tale om i denne sag. Ændrin-

ger i selve grundlaget for afskrivninger er tilgang og afgang af anlægsaktiver, som 

virksomheden ikke forventede på budgettidspunktet. En sådan senere regulering af 

afskrivninger vil skulle forklares i forbindelse med priseftervisningen.  

110. Samlet er det således i begge vejledninger gjort klart, at initiativet til at fore-

tage en afskrivning efter varmeforsyningsloven ligger hos varmevirksomheden på 

budgettidspunktet.  

111. Det er den enkelte varmevirksomhed, der inden for rammerne af afskriv-

ningsbekendtgørelsen beslutter, om der skal ske afskrivninger og deres størrelse. 

For at der er foretaget afskrivninger efter varmeforsyningsloven, er det en betin-

gelse, at dette har fremgået af et budget anmeldt til Energitilsynet i forbindelse 

med en prisanmeldelse. Der gælder på varmeforsyningslovens område ikke en 

generel pligt til at foretage afskrivning af hele eller dele af anlægssummen, jf. 

punkt 50. ARCs anbringende i punkt 19 om bl.a., at ARC risikerer, at det ikke er 

muligt at foretage alle afskrivninger inden for perioden på 30 år, der er fastsat i 

afskrivningsbekendtgørelsen, er en følge af den gældende regulering, hvor maksi-

malprisen i praksis udgøres af den laveste af enten den omkostningsbestemte pris, 

prisloftet eller substitutionsprisen. Denne regulering medfører, at ikke alle om-

kostninger nødvendigvis kan dækkes af varmeprisen. Varmeforsyningen må i så 
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fald vælge, hvilke omkostninger, der ikke kan dækkes af varmeprisen. Denne pro-

blematik gælder således alle omkostninger og er ikke specifik for afskrivningerne. 

Hvorvidt alle afskrivninger kan foretages, beror derimod på virksomhedens egen 

beslutning.      

112. I Energiklagenævnets sag om Brøndby Fjernvarme fra 2007, jf. 45, ønskede 

forsyningen at afvikle en overdækning ved at foretage afskrivninger, som ikke var 

i de anmeldte budgetter. Nævnet bemærkede, at afskrivningsreglerne ikke kan 

benyttes til i strid med deres formål at reparere på opkrævning af for høj en pris. 

Dette svarer til en opretholdelse af Energitilsynets vejledning om, at det afgørende 

for en afskrivning efter varmeforsyningsloven er, at den er indsendt til Energitil-

synet i forbindelse med en prisanmeldelse. Det vil være i overensstemmelse med 

Energitilsynets vejledninger, at afskrivningsreglerne – ikke bare i situationer med 

en realiseret overdækning, men uanset om prisen har været for høj eller lav – ikke 

kan bruges til at reparere på en forkert opkrævet pris.  

113. Det som ARC har ansøgt om - nemlig at afskrivninger ikke fremgår af bud-

gettet, men først anføres ved priseftervisningen, hvis substitutionsprisen tillader 

det - vil svare til en overskudsdisposition, som Energiklagenævnet har taget stil-

ling til i den ovenfor nævnte Brøndby-sag. Der er efter sekretariatets vurdering 

ikke forskel på, om der afregnes til omkostningsbestemt pris eller substitutions-

pris, når det drejer sig om afskrivninger.  

114. Sekretariatet har i punkt 94 redegjort for Energitilsynets dispensationsadgang. 

Om dispensation gælder overordnet, at området for dispensation er bekendtgørel-

sens regler, ligesom en dispensation skal lige indenfor varmeforsyningslovens 

rammer.  

115. På baggrund af ovenstående bemærkninger vurderer sekretariatet, at Energi-

tilsynet hverken kan meddele ARC dispensation efter anmeldelsesbekendtgørel-

sens § 8 eller efter afskrivningsbekendtgørelsens § 8, til ikke at skulle anmelde 

afskrivninger i budgettet, eller i sine priseftervisninger kan korrigere de varme-

prismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over-/eller underdækninger, jf. var-

meforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt afskrivningsbekendtgørelsen. Afskriv-

ningsreglerne kan, som afgjort af Energiklagenævnet, ikke benyttes til i strid med 

deres formål at reparere på opkrævning af en for høj pris. Det samme gælder efter 

sekretariatets vurdering for opkrævning af en for lav pris. 

116. Sekretariatet henviser i øvrigt til ovenstående punkter 95 - 98, idet de budget-

terede afskrivninger er en vigtig del af det grundlag, som den anmeldte pris er 

baseret på.  

7.3 MERE SUBSIDIÆRT 

7.3.1 ARCS ANBRINGEDER 

 

117. Endelig finder ARC, at ulemperne kan afhjælpes ved, at ARC kan budgettere 

med varmeprismæssige underdækninger. 
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118. Ved, at ARC opnår dispensation til at budgettere med en underdækning, an-

meldes budgettet således blot i overensstemmelse med tidligere praksis. Det be-

mærkes dog, at en sådan dispensation ikke fuldt ud tilgodeser hensynet til ARC og 

ikke i højere grad end den principale dispensationsansøgning varetager hensynet 

til varmeforbrugerne. 

7.3.2 SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

119. Sekretariatet forstår, at ARC ved den mere subsidiære ansøgning ønsker at 

opnå det samme resultat som under den subsidiære ansøgning.  

120. Princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens priskapitel 

medfører, at varmeforsyningsvirksomhederne ikke må budgettere med, at indtæg-

terne overstiger omkostningerne.  

121. Det er imidlertid efter varmeforsyningsloven lovligt at sælge varme til en 

pris, der ikke dækker de nødvendige omkostninger, som er forbundet med produk-

tion og leverance af varme. Dette skyldes, at bestemmelsen i § 20, stk. 1, er en 

maksimalprisbestemmelse, hvoraf det fremgår, at der i varmeprisen kan - men ikke 

skal - indregnes nødvendige omkostninger, jf. pkt. 29.  

122. Som nævnt gælder om maksimalprisen for opvarmet vand eller damp leveret 

fra et affaldsforbrændingsanlæg, at anlægget maksimalt kan opkræve den laveste 

af prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, dvs. i praksis den omkostningsbestemte 

varmepris eller substitutionsprisen, eller prisloftet. Som ligeledes tidligere nævnt 

er en følge af substitutionsprisprincippets (og prisloftets) anvendelse, at den sæl-

gende varmeforsyning ikke nødvendigvis vil kunne få dækket alle nødvendige 

omkostninger over varmeprisen, hvis forsyningens omkostningsbestemte varme-

pris overstiger substitutionsprisen (eller prisloftet). Som følge heraf må virksom-

heden i disse tilfælde derfor beslutte, hvilke omkostninger, der skal, henholdsvis 

ikke skal, dækkes over varmeprisen.  

123. Spørgsmålet er herefter, om det forhold, at varmeforsyningsloven medfører, 

at der kan realiseres et underskud ved salg af varme, må forstås derhen, at en var-

meforsyningsvirksomhed kan budgettere med et underskud ved anmeldelse til 

Energitilsynet og herunder, om en virksomhed skal anmelde alle de forventede 

omkostninger eller alene de omkostninger, som virksomheden ønsker at få dækket 

over varmeprisen. 

124. I den konkrete sag er spørgsmålet derfor, om ARC efter de gældende anmel-

delsesregler skal anmelde alle nødvendige omkostninger, inklusive de omkostnin-

ger, der overstiger hvad, ARC kan få opkrævet over afregningsprisen som følge af, 

at varmen afregnes til en pris baseret på substitutionsprisen.  

125. Formålet med varmeforsyningslovens anmeldelsesregler, jf. varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 1 og 3, er at sikre, at Energitilsynet løbende har det fornød-

ne datagrundlag for tilsynet med priser og vilkår for fjernvarmelevering, jf. punkt 
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65 - 66. Energitilsynet skal derfor kunne kontrollere, hvorvidt prisfastsættelsen er 

sket i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.   

126. Det fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsen, at anmeldelsespligten også om-

fatter andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkostnings-

fordeling og andre betingelser, jf. pkt. 59. Af hensyn til prisfastsættelsens gennem-

sigtighed og Energitilsynets kontrol af, at der afregnes til en pris, der ikke oversti-

ger maksimalprisen, er det sekretariatets opfattelse, at en varmeforsyningsvirk-

somhed, der afregner til substitutionspris eller prisloft, skal anmelde de samlede 

nødvendige omkostninger efter varmeforsyningsloven. Virksomhederne skal an-

melde de reelle forventede nødvendige omkostninger efter varmeforsyningsloven, 

da substitutionsprisen vil kunne ændre sig i løbet af året, eller i visse tilfælde vil 

kunne overstige den omkostningsbestemte pris. I sidstnævnte tilfælde vil varme-

forsyningsvirksomheden skulle afregne til den omkostningsbestemte varmepris og 

ikke til substitutionsprisen. Hvis virksomhederne desuden ikke anmeldte de reelle 

forventede nødvendige omkostninger til varmeproduktion, men helt eller delvist 

undlod at anmelde reelle forventede omkostninger for en eller flere omkostnings-

poster, ville det give et misvisende billede af de reelle omkostninger og vanskelig-

gøre kontrol af nødvendighedskravet og virksomhedens overholdelse af maksi-

malprisprincippet. 

127. Dette medfører efter sekretariatets vurdering, at varmeforsyningsvirksomhe-

der, der afregner til substitutionsprisen eller prisloftet, hvor forskellen mellem de 

nødvendige omkostninger og substitutionsprisen/prisloftet, ikke er indregningsbe-

rettigede, skal anmelde et budget med et underskud, hvor de nødvendige omkost-

ninger, der fremgår af budgettet, balancerer med summen af den forventede ind-

tægt fra opkrævning af varmeprisen sammenlagt med det forventede underskud. 

Anmeldelse af et budgetteret underskud til Energitilsynet skal af tilsynsmæssige 

hensyn ledsages af en nærmere forklaring herom, da dette afviger fra det, der er 

det typiske. 

128. Ved en varmeprismæssig underdækning forstås et økonomisk mellemværen-

de mellem varmeforsyningsvirksomheden og varmeaftageren, som skal reguleres 

efterfølgende via varmeprisen. Når sekretariatet finder, at der ved forskel i om-

kostninger og indtægter som følge af afregning til substitutionsprisen eller prislof-

tet opstår et underskud, og ikke en varmeprismæssig underdækning, skyldes det, at 

der efter sekretariatets vurdering ikke herved er et sådant økonomisk mellemvæ-

rende mellem parterne.  

129. Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at Energitilsynet tidligere har 

udtalt, at underskud som fremkommer som følge af, at eksempelvis substitutions-

prisen er mindre end den omkostningsbestemte pris, ikke er en indregningsberetti-

get omkostning i varmeprisen, jf. punkt 48 og 49. Dette betyder, at det realiserede 

underskud på priseftervisningen ikke kan indregnes i varmepriserne i det efterføl-

gende år, som er praksis ved varmeprismæssige underdækninger.  

130. Sekretariatet har i øvrigt vanskeligt ved at se, at en anmeldelse af et budget 

med et underskud vil kunne medvirke til at afhjælpe ARCs ulemper. Dette skyl-
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des, at også i situationen med anmeldelse af et budget med et underskud, vil af-

skrivningerne skulle være ens i både budget og priseftervisning, jf. ovenstående 

bemærkninger til den subsidiære dispensationsansøgning i afsnit 7.2.  

131. Sekretariatet har i punkt 94 redegjort for Energitilsynets dispensationsadgang. 

Om dispensation gælder overordnet, at området for dispensation er bekendtgørel-

sens regler, ligesom en dispensation skal ligge indenfor varmeforsyningslovens 

rammer.  

132. Sekretariatet vurderer, at den gældende regulering medfører, at der anmeldes 

et budget med et forventet underskud under de forudsætninger angivet ovenfor.  

8. AFGØRELSE 

133. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

truffet afgørelse om følgende: 

 Ad 1) Principalt 

ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC ikke skal anmelde 

budgetter, men alene priseftervisninger, imødekommes ikke, jf. anmeldel-

sesbekendtgørelsens § 8, da grundlaget for priserne skal anmeldes til 

Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1. Også i en situation, 

hvor maksimalprisen ikke er den omkostningsbestemte pris, men substitu-

tionsprisen eller prisloftet, vil budgettet udgøre et væsentligt element i 

grundlaget for varmeprisen og for Energitilsynets kontrol af, at der ikke 

opkræves mere end maksimalprisen. 

 

 Ad 2) Subsidiært 

ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC ikke skal anmelde af-

skrivninger i budgettet, eller således at ARC i sine priseftervisninger kan 

korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over- el-

ler underdækninger, imødekommes ikke, jf. henholdsvis anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 8 og afskrivningsbekendtgørelsens § 8, da en sådan di-

spensation ville være i strid med formålet med afskrivningsreglerne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt afskrivningsbekendtgørel-

sen.  

 

 Ad 3) Mere subsidiært 

 ARCs ansøgning om dispensation, således, at ARC kan budgettere med 

varmeprismæssige underdækninger, imødekommes ikke, jf. anmeldelses-

bekendtgørelsens § 8, da der ikke er tale om en underdækning, men om et 

underskud. Maksimalprisreguleringen i varmeforsyningsloven medfører, 

at der kan budgetteres med og realiseres et underskud, som skal anmeldes 

til Energitilsynet ledsaget af en forklaring herom. Et realiseret underskud 

kan ikke fremføres til senere indregning.      




