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Ulfborg Fjernvarmeværk A.m.b.a.  
Sportsvej 2 
6990  Ulfborg 
 

Energitilsynets gennemgang af budgetter og regnskaber - afgørelse 
Energitilsynet har gennemgået jeres svar af 6. januar 2010 vedrørende 
den fremsendte tilkendegivelse om jeres budgetter og regnskaber.  
 
Tilkendegivelsen var et oplæg til forhandling, jf. varmeforsyningslovens 
§ 21, stk. 4. På baggrund af de modtagne tilbagemeldinger er det vores 
opfattelse, at forhandlingsfasen kan afsluttes med følgende afgørelse. 
 
Afgørelse  
Prismæssige henlæggelser 
Ulfborg Fjernvarmeværk A.m.b.a. tilbagefører, jf. varmeforsyningslo-
vens § 21, stk. 4, ikke budgetterede henlæggelser på 2.169 tkr. Tilbage-
førslen sker i budgettet for 2011/12. 
 
Tilbageførsel af kapital 
Ulfborg Fjernvarmeværk A.m.b.a. tilbagefører kapital på 1.995 tkr., der 
ikke hidrører fra indskud fra andelshaverne før 1. marts 1981. Tilbage-
førsel kan ske ved regulering af anlægssaldoen pr. 31. marts 2011. 
 
Regnskabstekniske forhold  
De regnskabstekniske forhold, der er påpeget i tilkendegivelsen af 2. de-
cember 2009, iagttages fremover.  
 
Akkumuleret overdækning – afklaret  
Som det fremgår af vor tilkendegivelse af 2. december 2009 er dette 
punkt afklaret, da den tidligere akkumulerede overdækning er indregnet i 
budgettet for 2008/09. 
 
Årsrapporter 
Energitilsynets tilsyn efter varmeforsyningsloven omfatter ikke jeres års-
rapport. Vi har dog i sagsbehandlingen inddraget oplysninger fra jeres 
årsrapporter. Baggrunden er, at I i de anmeldte regnskabsoplysninger 
bruger årsrapportens oplysninger. For så vidt angår henlæggelser er der 
ikke overensstemmelse mellem regnskabspraksis i årsrapporten og reg-
lerne efter varmeforsyningsloven. 
 
Uddybning, jf. tilkendegivelsen og jeres svar 
ad Prismæssige henlæggelser 
Beslutningen om at foretage henlæggelser og dermed at opkræve hen-
læggelser som en omkostning i priserne skal fremgå af det budget, der 
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anmeldes til Energitilsynet. Af investerings- og henlæggelsesplanen skal 
formålet med henlæggelserne, den budgetterede anskaffelsessum og inve-
steringens idriftsættelsesår samt budgetterede henlæggelser for hver investe-
ring fremgå. Endelig skal henlæggelser anvendes til investeringsformålet 
inden udløbet af 5-års fristen i afskrivningsbekendtgørelsen. Se i øvrigt 
Energitilsynets vejledning af 31. oktober 2006 om indregning af afskriv-
ninger og henlæggelser i varmeprisen. 
 
Manglende budgetter for 2004/05 og 2005/06 
Vi har gennemgået jeres budgetanmeldelser for 2001/02 – 2003/04 og 
2006/07 – 2010/11. De mellemliggende budgetår er der ikke anmeldt 
budget. Vi skal henvise til, at varmeforsyninger efter varmeforsyningslo-
vens § 20, stk. 1, er forpligtet til at anmelde tariffer med angivelse af 
grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Anmeldelsesreglerne er 
fastsat i anmeldelsesbekendtgørelsen (nugældende bekendtgørelse nr. 
394 af 25. maj 2009). Ukendskab hertil eller det forhold, at I ikke er ryk-
ket for manglende anmeldelse, ændrer ikke ved denne forpligtelse. 
 
Vi har noteret os, at I mener at have anmeldt budgetter også for 2004/05 
og 2005/06. Vi vedlægger til jeres orientering en udskrift af Energitilsy-
nets anmeldelsesregister, hvor samtlige jeres anmeldelser siden 2001 er 
registreret. Det kan oplyses, at anmeldelsesregistret føres elektronisk. 
Det må derfor afvises, at anmeldelser er bortkommet i Energitilsynet. Je-
res årsrapporter for 2002/03 – 2007/08 har vi modtaget i hhv. 2007 og 
2008 i forbindelse med jeres anmodning om dispensation fra henlæggel-
sesreglerne (j.nr. 4/0920-8901-0185).  
 
Af budgettallene, der er anført i jeres årsrapporter for henholdsvis 2003 
/04 og 2004/05, fremgår der som oplyst af jer henlæggelser for 2004/05 
og 2005/06. Disse opfylder imidlertid ikke betingelserne for varmepris-
mæssige henlæggelser som anført ovenfor i indledningen til dette afsnit.  
 
Vi ser derfor efter gældende regler ikke mulighed for at anerkende, at der 
disse år er foretaget henlæggelser i overensstemmelse med varmeforsy-
ningslovens og afskrivningsbekendtgørelsens regler. 
 
Øgede henlæggelser i budget for 2006/07 
I har med brev af 4. januar 2007 fremsendt et nyt budget for 2006/07, 
hvoraf det fremgår, at årets henlæggelser ændres fra 1.000 tkr. til 2.000 
tkr. Der er ikke foretaget andre ændringer i budgettallene, herunder ikke 
korrektion af budgettets indtægtsside, eller anmeldt nye priser. Der er så-
ledes tale om en ren overskudsdisposition, således som det også fremgår 
af følgebrevet, hvor det indledningsvis anføres: ”I forbindelse med resul-
tatet for 2’ kvartal og til dels 3’ kvartal i vort regnskabsår, er det konsta-
teret at økonomien tillader en ændring af vort planlagte budget.” 
 
Som anført indledningsvis er beslutningen om at foretage henlæggelser 
og dermed at opkræve disse som en omkostning i priserne en beslutning, 
der træffes på budgettidspunktet. Dette indebærer ikke, at en varmefor-
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syning, der i budgetårets løb konstaterer, at der er behov for yderligere 
nødvendige investeringer, er afskåret fra at opkræve henlæggelser hertil 
via prismæssige henlæggelser. Men der er efter varmeforsyningsloven og 
praksis ikke mulighed for at foretage yderligere henlæggelser som følge 
af en forudset overdækning. 
 
Vi ser derfor efter gældende regler ikke mulighed for at anerkende den 
disposition, der er foretaget i januar 2007, som ville reducere årets over-
dækning med 1 mio. kr., som en varmeprismæssig henlæggelse. 
 
Ad Tilbageførsel af kapital 
I har i eftervisningerne (anmeldte regnskabsoplysninger) opgjort ind-
skudskapital til 1.995 tkr. Beløbet svarer til det, der i årsrapporten er an-
ført som fri egenkapital.  
 
I har vedrørende beløbet oplyst, at jeres andelshavere ved tilslutning blev 
afkrævet et fast tilslutningsbidrag på 8.000 kr. ved siden af de variable 
tilslutningsafgifter for stikledninger mv. Beløbet blev ikke opsummeret 
som andelskapital i status, men i stedet modregnet i afskrivningsgrundla-
get. I har videre oplyst, at dette ikke fremgår af jeres regnskaber, der om-
fatter 1. marts 1981, og at I vurderer, at det ikke vil være muligt at opgø-
re en egenkapital på grundlag af en opgørelse af de fysiske aktiver pr. 
1.3.1981. 
 
Som anført i tilkendegivelsen anses tilslutningsbidrag som priser i leve-
ringsforholdet. Som sådan har bidraget ikke noget med værkets andels-
/indskudskapital at gøre, men er et forbrugerbetalt bidrag til finansierin-
gen af værkets anlæg. Tilslutningsbidragenes behandling som kapital vil 
have den konsekvens, at fjernvarmeforbrugerne over anlæggenes af-
skrivningsperiode betaler et tilsvarende beløb i afskrivninger.  
 
Beløbet på 1.995 tkr., der ikke kan dokumenteres at være indskud fra an-
delshaverne pr. 1. marts 1981, vil ikke efterfølgende kunne henregnes 
som indskudskapital. Dette gælder, uanset om andelshaverne før denne 
dato har indbetalt andre beløb, i jeres tilfælde tilslutningsbidrag. 
 
Vi lægger til grund, at kapitalbeløbet er anvendt til finansiering af jeres 
anlæg, og tilbageførsel vil efter omstændighederne vil kunne ske ved til-
svarende nedskrivning af anlæggets anlægssaldo pr. 31. marts 2011. 
 
ad Akkumuleret overdækning – afklaret  
Tidligere akkumuleret overdækning på 1.033 tkr. er indregnet i de an-
meldte budgetter for 2008/09. Forventet over- hhv. underdækning er 
endvidere indregnet i budgetterne for 2009/10 og 2010/11. Dette punkt 
anses derfor for afklaret. 
 



 4/4 
 
 

ad Regnskabstekniske forhold  
De regnskabstekniske forhold, der er påpeget i tilkendegivelsen af 2. de-
cember 2009, iagttages fremover, jf. også jeres svar af 7. juli 2009. Disse 
er: 

• anmeldelser af priser og budget indsendes fremover rettidigt 

• de prismæssige afskrivningsbeløb er som udgangspunkt fremover de 
samme i priseftervisningen som i det budget, der ligger til grund for 
priserne  

• investeringer aktiveres og afskrives  

• tilslutnings- og byggemodningsbidrag modregnes fremover i afskriv-
ningsgrundlaget 

 
 
Med hensyn til de forhold, Energitilsynet har set på, og de regler i var-
meforsyningsloven og bekendtgørelser, Energitilsynet arbejder ud fra, og 
som er baggrund for sagsbehandlingen, henvises i øvrigt til vort brev af 
9. juni 2009 med KPMGs sagsrapport og anmodning om bemærkninger 
hertil og vores tilkendegivelse af 2. december 2009. 
 
Eventuel klage over Energitilsynets afgørelse kan indbringes for Energi-
klagenævnet. Klage skal inden fire uger fra modtagelsen af dette brev 
skriftligt indgives til: 

 
Energiklagenævnet 
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
Tlf.: 33 95 57 85 / Fax: 33 95 57 99 
E-mail: ekn@ekn.dk 

 
På Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk findes klagenævnets 
forretningsorden.  
 
Dette brev er samtidig det afslutningsbrev vedrørende budgetter og regn-
skaber, som vi tidligere har lovet at fremsende.  
 
Sekretariatet vil i øvrigt fremover følge op på afgørelsen ovenfor.  
 
 
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Brix  
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 7226 8028 


