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TILKENDEGIVELSE 

7. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
tilkendegivet følgende: 

- At der ved skønnet over beløbsstørrelse af en rimelig forrentning af 
indskudskapitalen i den enkelte varmevirksomhed, jf. § 20, stk. 2, i varmefor-
syningsloven, og jf. § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, skal inddrages 
inddrages et kriterium om varmeforbrugernes beskyttelse mod urimelige pri-
ser. 
 

- At der ved skønnet over beløbsstørrelse af en rimelig forrentning af 
indskudskapitalen i den enkelte varmevirksomhed, jf. § 20, stk. 2, i varmefor-
syningsloven, og jf. § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, i udgangspunktet 
indgår følgende kriterier, somr belyser virksomhedens risikoprofil: 

 
- Om varmevirksomhedens gearing er højere end 70 % 

fremmedkapital. 
 

- Om varmevirksomheden leverer til slutbrugere eller ej. 
 
- Om der er konkurrence til ansøgerens varmeleverance eller ej, og hvis 

der er, hvordan konkurrencesituationen er. 
 
- Virksomhedens placering i Energitilsynets prisstatistik. 
 
- Særligt for varmeproduktion; om de kan anvende en eller flere typer 

brændsel, og/eller om de er affaldsforbrændingsanlæg underlagt 
prisloft.  

 
- Særligt for varmedistributionsvirksomhed; hvor mange kunder der er 

tilsluttede, koncentrationen af varmesalget, koncentration af 
erhvervsvirksomheder, og om der er tilslutningspligt/forblivelsespligt. 

 
- Særligt for varmetransmissionsvirksomhed; antal tilsluttede 

varmeforsyningsvirksomheder, dels som aftagere og dels som 
producenter/leverandører, samt koncentration af varmesalg. 

 
- At oplistningen af disse kriterier ikke udelukker, at sekretariatet i deres 

afgørelser om forrentning af indskudskapital inddrager andre saglige og 
relevante kriterier i skønnet. 
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SAGSFREMSTILLING 

8. Denne sag drejer sig om at beskrive, hvilke kriterier Sekretariatet som udgangs-
punkt inddrager i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen i den 
enkelte varmevirksomhed. De beskrevne kriterier indgår sammen med et kriterium 
om udfaldet af en beregning af et WACC-interval1 for varmeområdet i sekretaria-
tets individuelle skøn af, hvad der udgør en rimelig forrentning af indskudskapita-
len for den konkrete virksomhed. 

9. WACC for varmeområdet er beskrevet i et selvstændigt notat, hvorfor dette 
kriterium ikke behandles i detaljer her. I store træk gælder det, at beregningen af 
WACC’en resulterer i et beløbsinterval for branchen. Intervallet er baseret på en 
øvre og nedre grænse for beta aktiv og kreditrisikopræmien samt på alle de øvrige 
parametre der indgår i WACC-beregningen, men som er fælles for alle ansøgerne.  

10. I anbefalingen til ny regulering på eldistributionsområdet fastlægges en rimelig 
forrentningssats for hele eldistributionssektoren. Anbefalingen sker som udmønt-
ning af et kommissorium for udvalget, hvor det om baggrunden for opgaven hed: 

Som en del af energiaftalen af 22. marts 2012 blev det besluttet at gennemføre et dybdegående efter-
syn af reguleringen af den danske elforsyningssektor.  
 
Udvalgets afrapportering blev offentliggjort den 1. december 2014. Udvalget anbefaler en ny økono-
misk regulering af netvirksomhederne, hvor forrentningen af de fremadrettede investeringer er et cen-
tralt element. Udvalget anbefaler, at forrentningen af de fremadrettede investeringer fastsættes med 
udgangspunkt i et markedsmæssigt, systematisk risikojusteret afkastkrav. Nærmere bestemt med 
udgangspunkt i en WACC (Weigthed Average Cost of Capital).  
 
Niveauet for WACC’en skal give netvirksomhederne et rimeligt, systematisk ris kojusteret afkast sva-
rende til risikoen ved at drive en reguleret monopolvirksomhed ved effektiv drift. Niveauet bør hverken 
give anledning til under- eller overinvesteringer i udv klingen og vedligeholdelsen af distributionsnettet.    
 
11. På varmeområdet er der ikke hjemmel til i afgørelsen om tilladelse til forrent-
ning af indskudskapital at begrænse kredsen af kriterier i den skønsmæssige afvej-
ning svarende til beskrivelsen i citatet i punkt 10. Med det nuværende regelgrund-
lag kan der heller ikke fastsættes én sats for hele sektoren, da det vil være ensbety-
dende med en fuldstændig afskæring af det lovpligtige skøn.  

12. De 2 brancher er også faktuelt forskellige. Varmevirksomheder er desuden 
mere heterogene end elnetvirksomheder, hvad angår virksomhedernes aktiviteter 
og rammebetingelser – og dermed også risiko.  

13. Varmevirksomhederne kan få en rimelig forrentning af deres indskudskapital. 
Fastlæggelsen af, hvad der er en rimelig forrentning, kræver et individuelt og kon-
kret skøn. 

14. Dette skøn foretog Energitilsynet i sin afgørelse af 26. juni 2012 om forrent-
ning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S, j.nr. 
4/0920-0303-0052, (herefter ”EGJ-afgørelsen” eller ”EGJ-afgørelsen fra 2012”) 

 
1 Weighted Average Cost Of Capital. 
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med støtte i et interval for forrentningen, beregnet ved en WACC og på baggrund 
af en konkret vurdering af den pågældende virksomhed og dens risikoforhold.  

15. Sekretariatet har aktuelt ca. 60 sager om forrentning af indskudskapital i var-
mevirksomheder. På denne baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at etablere en 
vis lighed i fremgangsmåden til vurdering af relevante kriterier til brug i Sekretari-
atets skønsudøvelse.  

16. Formålet med dette notat er at opstille en række kriterier, der indgår i skønnet 
over en rimelig forrentning af indskudskapitalen for den enkelte varmevirksom-
hed. Oplistningen vil ikke være begrænsende for, hvilke andre kriterier, der kan 
indgå i Energitilsynets skøn. Sekretariatet vil i den enkelte sag skulle vurdere, om 
der er andre lovlige kriterier, det er relevant at inddrage. 

17. Flere af de kriterier, der beskrives i tilkendegivelsen, indgik også i EGJ-
afgørelsen fra 2012, som var en fornyet behandling af sagen efter en hjemvisning 
fra Energiklagenævnet. Sagen blev hovedsageligt hjemvist med henvisning til, at 
der ikke var udøvet et konkret skøn i fastlæggelsen af forrentningsbeløb udeluk-
kende ved hjælp af en beregning ud fra en tilpasset WACC-model (dvs. strid med 
det forvaltningsretlige forbud mod ”skøn under regel”2).  

18. Kriterierne i EGJ-afgørelsen var dog ikke en del af en principiel overvejelse 
om tilgangen til vurdering af niveauet for en rimelig forrentning for varmevirk-
somheder generelt, men blev anvendt som konkret argumentation for, hvilket for-
rentningsbeløb, der var rimeligt for EnergiGruppen Jylland Varme A/S.3 

 

  

 
2 Se nærmere i Retsgrundlaget punkt 48-53. 
3 Det drejer sig blandt andet om forholdene tilslutningspligt og udtrædelsesgodtgørelse, der omtales i afgørelsen 

på side 38 og side 65-66. 
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VURDERING 

19. Indledningsvist kan det nævnes, at det forvaltningsretlige forbud mod at sætte 
skøn under regel for at sikre en konkret og individuel bedømmelse af den enkelte 
sag, ikke betyder, at ethvert tiltag til systematisering af sagsbehandlingen er ude-
lukket. Tværtimod kan der særligt på områder med flere sager være grund til at 
udvikle rammer for tilgangen til sagerne for at sikre overholdelsen af et andet for-
valtningsretligt princip om ikke at fortage usaglig forskelsbehandling.4  

20. Det er Sekretariatets vurdering, at det er klart i overensstemmelse med de for-
valtningsretlige grundsætninger at opstille eksempler på lovlige kriterier, der som 
udgangspunktinddrages i skønsudøvelsen. 

21. Som omtalt i punkt 11, 13, 16 og 25 er det en samlet vurdering af de relevante 
kriterier, herunder risiko, som ligger til grund for skønnet for, hvor i forhold til 
WACC intervallet den enkelte varmevirksomhed ligger. Det skal understreges, at 
selve intervallet for WACC i varmevirksomheder i sig selv kun er et blandt flere 
kriterier til støtte for skønnet, og varmevirksomheder afhængigt af de øvrige krite-
rier kan vurderes at ligge over eller under intervallets estimater for WACC.   

22. Beregningen af WACCens interval er baseret på en vurdering af branchens 
risikoforhold som helhed. Da branchen er heterogen og består af virksomheder fra 
hele værdikæden fra produktion, transmission til distribution til slutbruger, betyder 
det, at der ikke er fastsat en WACC for hele branchen men et interval.  

23.   Energitilsynet tog i EGJ-afgørelsen fra 2012 udgangspunkt i kriterier vedrø-
rende virksomhedens risikoprofil til brug for skønnet over en rimelig forrentning 
af indskudskapitalen, jf. punkt 14 i Retsgrundlaget.   

24. Der ses ikke at være forhold, der taler imod at inddrage den enkelte virksom-
heds risikoprofil som et overordnet pejlemærke for de kriterier, der bør inddrages i 
skønnet over en rimelig forrentning af varmevirksomhedens indskudskapital. 
Tværtimod vil det flugte med valget af parametre, som varierer i fastsættelsen af 
det branchebaserede WACC-interval (beta aktiv og kreditrisikopræmien). 

25. For endeligt at skønne over størrelsen af det forrentningsbeløb, der kan tillades 
som rimeligt, vil det være i tråd med WACC-modellen at inddrage en vurdering af 
risikoen i den enkelte virksomhed. Denne vurdering kan indeholde en række ele-
menter, hvilket betyder, at hver virksomheds risiko fastsættes som en helhedsbe-
tragtning af relevante kriterier, herunder de risikoforhold, der kan have indflydelse 
på de to parametre, som varierer i fastlæggelsen af WACC-intervallet (beta aktiv 
og kreditrisikopræmien).  

26. I de efterfølgende afsnit beskrives indledningsvist grundlaget for det lovpligti-
ge kriterium, som Sekretariatet mener pligtmæssigt må inddrages i skønnet. Der-

 
4 Se nærmere om de 2 principper i Retsgrundlaget, punkt 48-54.  
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næst beskrives de forhold, der er relevante for risikovurderingen af alle typer var-
mevirksomheder. Herefter beskrives de forhold, der vurderes at påvirke virksom-
hed med 

- varmeproduktion, 

- varmetransmission og 

- varmedistribution. 

27. En række virksomheder vil kunne henføres klart til kun en af de 3 nævnte ak-
tivitetstyper, mens andre har en kombination heraf. Inddragelsen af individuelle 
forhold omkring sammensætningen af varmevirksomhedens aktiviteter behandles 
sidst i notatet. 

LOVPLIGTIGE KRITERIER 
 
28. Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan varmeforsyningsvirksomhederne 
alene indregne nødvendige omkostninger i varmepriserne. Det følger endvidere af 
varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at hvis Energitilsynet finder, at tariffer mm. er 
urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20-20 c eller regler udstedt i hen-
hold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan brin-
ges til ophør, pålæg om ændring af tariffer mm.   

29. Energiklagenævnet har i flere afgørelser udtalt, at formålet med bestemmelser-
ne er at sikre varmeaftagerne mod urimelige varmepriser.5 Energitilsynet fører 
således tilsyn med overholdelsen heraf – det vil sige, at Energitilsynet fører tilsyn 
med, om priserne bliver ulovlige eller urimeligt høje, jf. varmeforsyningslovens § 
21, stk. 4. 

30. Sekretariatet finder på denne baggrund, at et forbrugerhensyn er et lovpligtligt 
kriterie at lægge vægt på ved fastsættelsen af en rimelig forrentning. Der skal såle-
des foretages en afvejning mellem hensynet til varmeforsyningsvirksomhederne 
og til varmeforbrugernes beskyttelse mod urimelige priser, selvom det er varme-
forsyningsvirksomhederne, der er adressater for de konkrete afgørelser om for-
rentning af indskudskapital. Da der er tale om et lovpligtige kriterium, er der en 
pligt til at inddrage kriteriet i den samlede afvejning. 

31. Sekretariatet vurderer endvidere, at det lovpligtige kriterie i form af et beskyt-
telseshensyn til forbrugerne forstærkes af, at forbrugerne typisk ikke vil være kla-
geberettigede til Energiklagenævnet. Forbrugerne vil derfor ikke kunne påklage 
Energitilsynets afgørelser om tilladelse til indregning af en rimelig forrentning i 
varmepriserne til Energiklagenævnet.  

 
5 Se Retsgrundlagets punkt 46-47. 
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32. Forbrugerne anses typisk ikke som klageberettigede, da den konkrete varme-
forsyningsvirksomhed normalt har så mange kunder med ca. det samme gennem-
snitlige varmeaftag, at de enkelte kunder ikke vil have en tilstrækkelig individuel 
interesse til at kunne blive anset som parter i den konkrete sag.6 Det er således 
Energitilsynet, der varetager forbrugernes interesse i forhold til afgørelsen af, hvad 
der konkret udgør en rimelig forrentning.  

GENERELLE KRITERIER  

FINANSIEL GEARING  
33. Varmevirksomhedernes kapitalstruktur, opgjort som finansiel gearing indgår i 
fastlæggelsen af, hvilken andel af indskudskapitalen, som forrentes med hhv. den 
’høje rente’ og den ’lave rente’. Finansiel gearing defineres i denne sammenhæng 
som den andel af virksomhedens kapitalgrundlag, der udgøres af fremmedkapital.  

34. I den tilpassede WACC-model på varmeområdet anvendes en gearing på 30/70 
til beregning af et indledende beløbsinterval for forrentningen, jf. WACC-s afsnit 
3.6. 

35. Betydningen af den finansielle gearing er ikke knyttet til, om virksomheden 
har varmeproduktion, -transmission og/eller -distribution.  

36. Hvis den enkelte varmevirksomhed konkret har en højere gearing end antagel-
sen i det indledende beregnede beløbsinterval, kan dette forhold være relevant at 
inddrage som kriterium for skønnet over det rimelige forrentningsbeløb. Derimod 
skal kriteriet om en lavere gearing ikke inddrages 2 gange i skønnet, både i det 
beregnede WACC-interval, som tager højde for gearing til og med 70% fremmed-
kapital, og som et supplerende kriterium. 

37. I den forbindelse vurderer sekretariatet, at det må tillægges en betydning, at 
varmevirksomheder kan indregne renteudgifter i priserne som en nødvendig om-
kostning. Det indebærer nemlig, at varmevirksomhedens generelle indtægter føl-
ger de finansielle omkostninger til fremmedkapitalfinansiering, hvilket ikke gæl-
der tilsvarende for en konkurrenceudsat virksomhed. Adgangen til at indregne alle 
renteudgifter som nødvendige udgifter i varmepriser vurderes at begrænse risikoen 
for varmevirksomheder betydeligt. 

SLUTBRUGERE   
38. Sekretariatet vurderer desuden, at varmevirksomhedsejere har en vis risiko – 
omend beskeden – for at lide tab, hvis kundegrundlaget forsvinder. Det er alene 
varmevirksomheder, der leverer til slutbrugere, som efter varmeforsyningsloven 
har mulighed for at kunne forlange udtrædelsesgodtgørelse i tilfælde af lukning. 
Således vurderes det, at udtrædelsesgodtgørelse også omfatter varmeanlæg i virk-

 
6 Se bl.a. Energiklagenævnets afgørelse 8. november 2010 (j.nr 1021-10-14), der er offentliggjort på Energiklage-

nævnets hjemmeside www.ekn.dk.  
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somheder, hvor varmedistribution er integreret med varmeproduktion og/eller 
varmetransmission.7 

39. Desuden er betydningen af substitutionsprisprincippet forskellig for økonomi-
en i de forskellige typer af varmevirksomheder. Det skyldes, at substitutionspris-
princippet alene finder anvendelse i tilfælde, hvor der købes eller produceres var-
me til videredistribution, og hvor der er flere forsyningsmuligheder/alternative 
produktionsmuligheder. Det er alene i disse tilfælde, der er en risiko for, at substi-
tutionsprisprincippet afskærer muligheden for i priserne at indregne faste omkost-
ninger til varmeproduktionsanlæg, der ikke længere er i brug.8 

40. Sekretariatet vurderer, at varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, også vil omfatte 
en virksomheds omkostninger til et varmeanlæg, der ikke længere er i drift. Det er 
således som udgangspunkt ikke urimeligt, at forbrugerne skal dække omkostnin-
gerne til et sådant anlæg uanset om driften ophører, eksempelvis på grund af uop-
retteligt nedbrud.  

41. Indregning af omkostningerne kræver dog, at der fortsat er ’en pris’ at indreg-
ne omkostningerne i.  Med andre ord skal varmeproduktionsvirksomheden have et 
leveringsforhold for at kunne indregne nødvendige omkostninger i priserne. Leve-
ringsforholdet kan opretholdes, hvis virksomheden vedbliver med at levere varme 
til en varmedistributionsvirksomhed, eller fortsat driver et varmedistributionsnet 
der leverer til slutforbrugere. Ophører virksomheden helt med at levere varme, vil 
der ikke være en pris at indregne omkostningerne i. 

42. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at det har en væsentlig betydning for 
varmevirksomheders risiko, om virksomheden har slutbrugere blandt sine aftagere 
eller ej. En virksomhed, der producerer varme, men ikke forestår varmedistributi-
on, vil have en vis (om end beskeden) risiko for, at den grundet substitutionspris-
princippet presses helt ud af markedet og derfor ikke har en pris at indregne deres 
omkostninger i – om end dette efter Sekretariatets oplysninger inklusiv oplysnin-
ger i høringssvarene sjældent forekommer.  

43. Samtidig vil en virksomhed med slutbrugere have mulighed for at opkræve 
udtrædelsesgodtgørelse til dækning af anlægsomkostningerne for både samtlige 
varmeforsyningsaktiviteter, hvis forudsætningerne for at opkræve udtrædelses-
godtgørelse er opfyldt. En varmeproduktions- eller varmetransmissionsvirksom-
hed, der ikke også forestår varmedistribution, vil derimod ikke have samme mu-
lighed for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse. Denne sammenhæng fremgår af 
Retsgrundlagets beskrivelse af ”Udtrædelsesgodtgørelse” og ”Substitutionspris-
princippet”. 

44. Sekretariatet finder på baggrund af disse overvejelser, at det er et relevant kri-
terium at se på, om ansøgervirksomheden har slutforbrugere eller ej.  

 
7 Se nærmere herom i Retsgrundlaget punkt 30-42. 
8 Dette er nærmere beskrevet i Retsgrundlaget punkt 19-29. 
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REALISERET TAB I PERIODEN 
45. I forlængelse af spørgsmålet om hvile i sig-selv-regulering og mulighed for 
indregning af omkostninger er et spørgsmål om, hvorvidt varmevirksomheden 
ikke blot har risiko for tab, men har haft tab i tidsmæssig sammenhæng med an-
søgningsperioden. Ved tab forstå i denne sammenhæng som udgangspunkt en 
afholdt omkostning som led i driften som varmevirksomhed, der ikke kan indreg-
nes i varmeprisen. 

46. Det vil derfor være et kriterium i skønnet, som tale for en højere risiko end 
branchen generelt, hvis virksomheden har realiseret tab og kan dokumentere dette 
eller sandsynliggøre, at der har været en betydelig risiko for tab.  

47. Afhængigt af de konkrete forhold kan det være relevant at se på, om tabet ud-
springer af en omkostningsart, der generelt ikke kan indregnes efter reglerne i 
varmeforsyningslovens kapitel 4, eller ej, ligesom også andre forhold omkring et 
dokumenteret eller sandsynliggjort tab efter omstændighederne kan være relevant 
at inddrage. Sådanne forhold kan ikke på forhånd oplistes udtømmende. 

KONKURRENCESITUATION   
48. De ansøgere, som ikke har aktuel konkurrence til deres varmeleverance, vurde-
res at have en lavere risiko end varmevirksomheder, der leverer til net, hvor der er 
konkurrenter tilsluttet. 

49. For de konkurrenceudsatte varmevirksomheden vil den konkrete risiko afhæn-
ge af konkurrencepresset på det net, de er tilsluttet, herunder antallet af konkurre-
rende varmevirksomheder tilsluttet nettet, de konkurrerende virksomheders priser 
samt afsatte mængder relativt til ansøgerens priser og afsatte mængde. 

50. Er ansøgerens priser tæt på konkurrenternes priser, og har konkurrenterne en 
stor varmeleverancekapacitet relativt til varmebehovet, er risikoen for at konkur-
renterne helt eller delvist kan overtage ansøgerens afsætning større. Risikoens 
betydning, hvis den realiseres, er størst, hvis ansøgeren kan risikere at blive presset 
helt ud af markedet, og mindre hvis virksomheden fortsat vil have en andel af 
markedet, selvom konkurrenternes priser falder under virksomhedens egne priser, 
fordi konkurrenternes kapacitet er for lille til helt at overtage afsætningen. Antallet 
af konkurrenter har også betydning for konkurrencesituationen, da flere konkur-
renter vil øge risikoen for at blive presset ud af markedet. 

PLACERING I PRISSTATISTIK   
51. Selv hvis der ikke er aktuel konkurrence fra andre varmeleverandører, er der 
en risiko for, at afsætningen påvirkes af prisniveauet. Hvis prisen bliver så høj, at 
alternative opvarmningsformer bedre kan betale sig, kan det resultere i kundeflugt. 
Er priserne omvendt relativt lave, vil risikoen for kundeflugt være mindre.9 

 
9 Hvorvidt varmeforsyningens kunder er underlagt tilslutnings- eller forblivelsespligt er behandlet selvstændigt 

under ”varmedistribution” nedenfor i notatet 
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TABEL 1 | RISIKOFORHOLD GENERELT FOR VARME 

Forhold Reducerer eller øger 
risiko 

I. Finansiel gearing 
   - Høj gearing 
   - Lav gearing 

 
Øger 

Neutralt 

II: Slutbrugere 
   - Få brugere 
   - Mange brugere 

 
Øger 

Reducerer 

III. Realiseret tab i 
   - Ja, dokumenteret eller sandsynliggjort   

- Nej  

 
Øger 

Neutral 

IV. Konkurrencesituation 
   - Mange konkurrenter 
   - Få konkurrenter 

 
Øger 

Reducerer 

V. Placering i prisstatistik 
   - Høj pris 
   - Lav pris 

 
Øger 

Reducerer 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
 

VARMEPRODUKTION 
52. Sekretariatet vurderer, at drift af varmeproduktionsvirksomhed relativt set er 
mere risikabelt end drift af virksomhed alene med transmission eller videredistri-
bution af varme til slutbrugere. Den relativt set højere risiko begrundes hovedsage-
ligt i substitutionsprisprincippet, men også i risikoen for prisstigninger på de/den 
brændselstype, som varmeproduktionen er baseret på. 

53. Efter substitutionsprisprincippet skal prisen for varme, der leveres fra en var-
meproducent til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, fastsættes som det laveste af 
den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen på kollektive varmeforsy-
ningsvirksomheder. Varmedistributionsvirksomhederne kan derfor ikke indregne 
omkostninger til varmekøb/produktion, i det omfang de overstiger prisen på det 
billigste faktiske alternativ ved køb hos tredjemand eller ved distributionsvirk-
somhedens egenproduktion.10  

54. Substitutionsprisprincippet medfører en vis risiko for, at varmeproduktions-
virksomheder ikke kan afsætte deres varmeproduktion eller ikke fuldtindregne 
omkostningerne hertil. Det indebærer, at virksomheden kan lide tab. En varmepro-
duktionsvirksomhed, der leverer varme til et varmenet, hvor flere produktionsvirk-
somheder er tilsluttet, kan helt eller delvist blive presset ud af markedet af billigere 
alternativer.  

 
10 Substitutionsprisprincippet er nærmere beskrevet i Retsgrundlaget punkt 19-29. 
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55. Derudover er det Sekretariatets vurdering, at et varmeproduktionsanlæg, der 
kan producere på flere forskellige brændselstyper – alt andet lige – reducerer risi-
koen for at blive udkonkurreret på varmeprisen, hvis markedsprisen på en brænd-
selstype stiger mere end andre brændselstyper, og der kan veksles mellem brænds-
lerne.  

56. Endelig vurderes affaldsforbrændingsanlæg generelt at have en højere risiko 
end andre varmeproduktionsanlæg, da de er omfattet af prisloftsregulering, der kan 
begrænse deres mulighed for at indregne de faktiske produktionsomkostninger.  

TABEL 2 | RISIKOFORHOLD FOR VARMEPRODUKTION 

Forhold Reducerer eller øger 
risiko 

I. Antal producenter tilsluttet nettet 
   - Mange tilsluttet 
   - Få tilsluttet 

 
Øger 

Reducerer 

II: Antal forskellige brændselstyper 
   - Få forskellige brændselstyper 
   - Mange forskellige brændselstyper 

 
Øger 

Reducerer 

III. Affaldsforbrændingsanlæg omfattet af pris-
loft  
 

Øger 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

VARMEDISTRIBUTION 
57. Dette afsnit gennemgår særlige kriterier med relevans for varmedistributions-
virksomhed. Varmedistribution forstås som distribution til slutforbrugere af var-
me. 

58. Varmedistributionsvirksomheder vurderes generelt at have en meget lav risiko. 
Det begrundes i varmeforsyningslovens regler om, at nødvendige omkostninger 
kan indregnes i varmeprisen, reglerne om udtrædelsesgodtgørelse, tilslutnings-
/forblivelsespligt og muligheden for at indregne henlæggelser til skrotningsom-
kostninger. Disse regler vurderes at reducere varmedistributionsvirksomhedernes 
risiko betydeligt i forhold til varmeproduktionsvirksomheder. 

59. Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan en forsyning få dækket sine 
nødvendige omkostninger. Energitilsynet kan jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 
4, gribe ind, hvis bl.a. tariffer er urimelige eller ulovlige. Der foreligger dog ikke 
nogen afgørelser, hvor Energitilsynet har grebet ind alene begrundet i prisernes 
urimelige størrelse. Energitilsynet har i enkelte tilfælde truffet afgørelse om, at 
bestemte omkostninger afholdt af en varmevirksomhed ikke var nødvendige og 
dermed ulovlige, og derfor ikke kunne indregnes i varmepriserne.  

60. Varmedistributionsvirksomheders risiko i relation til indgreb over for de an-
meldte priser har således hidtil bestået i, at virksomhederne ikke kan indregne 
afholdte omkostninger, der af Energitilsynet vurderes ikke at være nødvendige i 
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henhold til varmeforsyningsloven. Risikoen for et sådant indgreb har dog hidtil 
været meget begrænset, jf. Retsgrundlagets punkt 43-45. 

61. Varmedistributionsvirksomheder kan desuden under visse omstændigheder 
fastsætte udtrædelsesgodtgørelse. Udtrædelsesgodtgørelse kan fastsættes, hvis der 
a) er hjemmel det fremgår af vedtægter eller almindelige leveringsbetingelser11, b) 
værket ikke er økonomisk veldrevet på opsigelsestidspunktet, og c) den ledige 
kapacitet ikke kan afsættes til anden side. Udtrædelsesgodtgørelsen kan udgøre en 
forholdsmæssig andel af virksomhedens ikke-afskrevne anlægsaktiver. Reglerne 
om udtrædelsesgodtgørelse er nærmere beskrevet i Retsgrundlagets punkt 30-42.  

62. Varmedistributionsvirksomheders aktivbase (den ikke afskrevne aktivbase) er 
således sikret ved muligheden for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse. Udtræder 
alle forbrugere, vil muligheden for at få forrentning dog ophøre, da der ikke læn-
gere vil være en pris at indregne den i. Kundeflugt kan derfor betyde, at virksom-
hedens omkostninger for de tilbageværende forbrugere stiger, hvilket kan få flere 
forbrugere til at springe fra. Dermed startes en negativ spiral, der – i fraværet af 
tilslutnings- eller forblivelsespligt – kan erodere virksomhedens mulighed for at få 
en forrentning. Varmedistributionsvirksomheden vil dog ikke tabe værdien af ak-
tivbasen, som er sikret ved reglerne om udtrædelsesgodtgørelse. 

63. Endelig kan varmedistributionsvirksomheder i tilfælde af lukning indregne 
henlæggelser til skrotningsomkostninger i varmeprisen.12 Lukning af en varmedi-
stributionsvirksomhed bør således ikke påføre ejerne en omkostning til skrotning. 

64. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovennævnte regler for indregning af 
omkostninger, at kundegrundlaget har en betydning for varmedistributionsvirk-
somhedernes risiko, om end den er begrænset.  

65. Et stort kundegrundlag, hvor efterspørgslen ikke drives af en lille gruppe stor-
kunder vil medføre en lav risiko for en negativ prisspiral. Tilslutningspligt vurde-
res desuden at reducere risikoen for en negativ spiral væsentligt, da virksomheden 
herved er sikret sine faste omkostninger.  

66. Det vurderes også at have en betydning for varmedistributionsvirksomhedens 
risiko, hvilken type af kunder der udgør virksomhedens kundegrundlag. Erhvervs-
virksomheder vurderes generelt at være mere påvirkelige af den økonomiske ud-
vikling end husholdninger, idet lukning af erhvervsvirksomheder kan medføre et 
ophør af varmeleveringen, hvilket vurderes mindre sandsynligt for husholdninger. 
En stor andel af erhvervskunder i kundegrundlaget vurderes derfor at øge risikoen 
i varmedistributionsvirksomheden. Hvis erhvervsvirksomhederne samtidig aftager 

 
11 Disse skal være anmeldt til Energitilsynet for at have gyldighed, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 3. 
12 Hvis betingelserne herfor er opfyldt. Se Energitilsynets afgørelse vedrørende Dong Energy (Måbjergværket 

A/S) fra 29. september 2008, j.nr 4/0920-0600-0004, og Energitilsynets afgørelse af 20. december 2016, j.nr. 
16/05079, i sagen vedrørende Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S’ anmodning om dispensation fra henlæggelses-
reglerne til skrotning af anlæg over en længere periode og med et højere henlæggelsesbeløb end reglerne tilsi-
ger (reglerne tilsiger 5 år og op til 75 %). 
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en væsentlig del af den solgte varme, vurderes det at øge risikoen for at der opstår 
en negativ spiral med kundeflugt yderligere. 

67. Endvidere vurderes varmeprisen at have betydning for varmevirksomheders 
risiko. Varmevirksomheder med en høj varmepris vurderes således relativt set at 
have en højere risiko for, at varmevirksomhedens kunder fravælger fjernvarme til 
fordel for andre opvarmningsformer. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at 
det er relevant at inddrage varmedistributionsvirksomhedernes placering i Energi-
tilsynets prisstatistik som en indikator på risikoen i virksomheden. 

68. På denne baggrund finder Sekretariatet, at der til støtte for Energitilsynets vur-
dering af den konkrete risiko i varmedistributionsvirksomheder er brug for følgen-
de oplysninger: 

I. Antal tilsluttede kunder (målere). Et lavt antal målere øger risikoen. 

II. Andelen af varmevirksomhedens varmesalg, der afsættes til de 10 største 
kunder (målere). En stor koncentration af varmesalget øger risikoen. 

III. Andelen af varmevirksomhedens samlede varmesalg, der afsættes til er-
hvervsvirksomheder. En stor koncentration øger risikoen. 

IV. Udbredelsen af tilslutnings- og forblivelsespligt. Udbredt brug af tilslut-
nings- eller forblivelsespligt i virksomhedens forsyningsområde reducerer 
risikoen. Udbredelsen opgøres på mindst en af nedenstående to metoder: 

a. Andelen af kunder omfattet af tilslutnings- eller forblivelsespligt.  

b. Andelen af varmesalget til kunder omfattet af tilslutnings- eller 
forblivelsespligt.  

69. De fire forhold vil indgå i Energitilsynets vurdering af varmedistributionsvirk-
somheder. Betydningen af virksomhedens faktiske forhold inden for de enkelte 
kriterier er angivet i tabel 1 nedenfor. Men det må afgøres konkret i den enkelte 
sag, hvordan de forskellige kriterier skal vægtes i forhold til hinanden – også hvis 
der inddrages kriterier ud over de nævnte i dette notat – og dermed hvordan skøn-
net falder ud. 
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TABEL 3 | RISIKOFORHOLD FOR VARMEDISTRIBUTION 

Forhold Reducerer eller øger 
risiko 

I. Antal tilsluttede kunder 
   - Få kunder 
   - Mange kunder 

 
Øger 

Reducerer 

II: Koncentration af varmesalg 
   - Høj koncentration 
   - Lav koncentration 

 
Øger 

Reducerer 

III. Koncentration af erhvervsvirksomheder 
   - Høj koncentration 
   - Lav koncentration 

 
Øger 

Reducerer 

IV. Tilslutnings- eller forblivelsespligt Reducerer 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
 

VARMETRANSMISSION 
70. Nærværende afsnit gennemgår særlige kriterier med relevans for varmetrans-
mission. Varmetransmission er aktivitet med transmission af varme via rør fra en 
eller flere varmeproducenter til en eller flere varmedistributører. Varmetransmissi-
on er således kendetegnet ved fravær af varmeproduktion og kunder, som er slut-
brugere af varme.  

71. Nogle af de samme risikoforhold som nævnt under varmedistrubution gør sig 
også gældende for varmetransmissionsvirksomhed, se tabel 4: 

TABEL 4 | RISIKOFORHOLD FOR VARMETRANSMISSION 

Forhold Reducerer eller øger 
risiko 

I. Antal tilsluttede varmeforsyningsvirksomhe-
der (aftagere) 
   - En/få  
   - Flere 

 
 

Øger 
Reducerer 

II: Koncentration af varmesalg 
   - Høj koncentration 
   - Lav koncentration 

 
Øger 

Reducerer 

III. Antal tilsluttede varmeforsyningsvirksomhe-
der (producenter/leverandører) 
   - En/få  
   - Flere 

 
 

Øger 
Reducerer 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

VIRKSOMHEDER MED EN KOMBINATION AF AKTIVITETER 
72. Nogle varmeforsyningsvirksomheder vil kun udøve en af de 3 aktiviteter: 
Varmeproduktion, varmedistribution eller varmetransmission. Men i mange var-
meforsyninger består aktiviteterne i en kombination. 
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73. Som udgangspunkt vil det være mest nærliggende at se på de forskelle risiko-
forhold i det forhold, aktiviteterne er fordelt i virksomheden. Det kan dog ikke 
afvises, at der er andre forhold end levering til slutbrugere, som har en betydning, 
der kan række ud over det forholdsmæssige. Under alle omstændigheder må den 
samlede betydning af de forskellige kriterier i forhold til skønsudøvelsen fastlæg-
ges konkret i de individuelle afgørelser.  

  

RETSGRUNDLAG 

74. Retsgrundlaget er vedlagt som bilag 1. 

 
 
 


