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Ledelsen i en varmevirksomhed har ansvaret for, at virksomhedens 
priser er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Med 
denne håndbog håber vi at gøre det nemmere for ledelsen at leve op 
til det ansvar. 

Gennem vores regnskabssager kan vi se, at mange varmevirksom-
heder med fordel kan fokusere mere på reglerne. Det gælder især 
reglerne om anmeldelse, om behandling af over-/underdækninger, om 
afskrivninger/henlæggelser og endelig om håndtering af indskudska-
pital.

Det er derfor disse fire emner, håndbogen fokuserer på.

Håndbogen indledes med en kort beskrivelse af varmeforsyningslo-
vens regulering og Energitilsynets tilsynsopgave på varmeområdet. 
Herefter behandler håndbogen de fire emner i individuelle kapitler.

Håndbogen er ikke et juridisk dokument. Derfor er der kun få para-
grafhenvisninger. Vi har i stedet forsøgt at forklare reglerne på en 
mere ligefrem måde.

Primært er bogen tænkt til dem, der skal godkende varmeregnska-
berne, f.eks. direktion og bestyrelsesmedlemmer. Med udgangspunkt i 
den kan de stille relevante spørgsmål, når der skal godkendes budget 
og varmepris og senere, når prisen skal eftervises. Bogen er derimod 
ikke tænkt som en detaljeret gennemgang af udarbejdelsen af en 
priseftervisning, da denne viden kan fås på egentlige undervisnings-
hold og i vejledningen til anmeldelsesbekendtgørelsen. Hensigten er 
snarere at sikre, at ledelsen har et overskueligt værktøj til at opnå den 
overordnede forståelse for prisreglerne i varmeforsyningsloven

Alle andre, som er interesseret i emnet, kan dog også få nytte af 
bogen. Det kan være andelshavere før en generalforsamling, varme-
aftagere og det administrative personale.

Forord



Håndbogen er ikke skrevet med særlig fokus på regnskabskyndige. 
Men det er da vores håb, at nogle regnskabsfolk også kan få glæde af 
håndbogen.

Erfaringerne fra vores sagsbehandling viser, at selv om revisorer er 
uddannet i regnskab, så volder et varmeregnskab alligevel ofte proble-
mer. Varmeforsyningslovens regler adskiller sig på væsentlige punkter 
fra årsregnskabslovens regler. 

Bagerst i håndbogen er en ordliste, som definerer eller forklarer de 
ord, der anvendes. Yderligere information om de emner, som hånd-
bogen behandler, samt om andre emner inden for Energitilsynets 
område, kan fås på tilsynets hjemmeside www.energitilsynet.dk 

 

God fornøjelse

Kamma Holm Jonassen
Kontorchef Energicenter Varme

Energitilsynets sekretariat
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Varmeforsyningslovens prisregulering
Varmeforsyningsvirksomheder er non-profit virksomheder. Det skyld-
es, at de ikke må tjene penge – dvs. indtægter og omkostninger skal 
balancere. Desuden bestemmer prisreguleringen, at det kun er ”nød-
vendige” omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. Deri ligger 
et vist krav om, at virksomhederne skal være økonomisk effektive. 
Reguleringen kan også samlet beskrives som udtryk for varmeforsy-
ningslovens omkostningseffektive ”hvile-i-sig-selv-princip”.

Når ledelsen i en varmevirksomhed skal fastsætte næste års varme-
priser vurderer den, hvilke omkostninger virksomheden forventer. Der-
for dannes varmeprisen på grundlag af virksomhedens budget over 
det kommende års omkostninger. Budgettet bliver dermed virksomhe-
dens forklaring på årets varmepris.

At budgettet virker som forklaring på varmeprisen, sikrer den gennem-
sigtighed, som er afgørende for tilsynet med varmeprisen.
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Nødvendige omkostninger
Princippet om nødvendige omkostninger betyder, at varmevirksom-
hederne skal vise, at de driver varmevirksomheden omkostningsef-
fektivt. 

Omkostningseffektivitet betyder, at varmevirksomhederne produce-
rer og distribuerer fjernvarmen sådan, at fjernvarmeforbrugerne skal 
betale så lidt som muligt for en sikker og stabil fjernvarme. Produktion 
og distribution skal naturligvis ske inden for de rammer og muligheder 
varmevirksomheden har – og varmeforsyningsloven giver. 

Energitilsynet fører – dels af egen drift, dels på baggrund af henven-
delser – tilsyn med, om omkostningerne efter deres art er nødvendige, 
så varmepriserne ikke bliver for høje. Energitilsynet kan også vurdere 
omkostningsniveauet, men det sker kun, hvis der er særlige forhold, 
der foranlediger en sådan undersøgelse.

Energitilsynets tilsyn
Energitilsynet fører tilsyn med varmevirksomhedernes varmepriser på 
baggrund af lovens prisbestemmelser. 

Energitilsynet kan efter loven gribe ind, hvis varmevirksomheders pri-
ser eller betingelser er urimelige eller i strid med lovens bestemmelser 
om omkostningsbestemte priser.
         
Energitilsynet modtager varmevirksomhedernes anmeldte budgetter 
og tilhørende varmepriser og priseftervisninger.

Energitilsynet offentliggør fjernvarmepriserne for de enkelte varme-
virksomheder på baggrund af oplysninger om priser og leveringsbetin-
gelser, som varmevirksomhederne sender ind. Oplysningerne bruges 
også, når Energitilsynet på baggrund af en henvendelse eller andet 
iværksætter en sagsbehandling over for en varmevirksomhed.

Energitilsynet fører løbende tilsyn med varmevirksomheders regn-
skabsforhold som led i det offentligretlige tilsyn med varmeforsynin-
gerne. 
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På baggrund af det store antal virksomheder, der er undergivet 
Energitilsynets tilsyn på varmeområdet, er opgaven tilrettelagt med 
an-vendelse af forskellige tiltag. For så vidt angår tilsynet med priser 
og leveringsbetingelser, har tilsynet peget på nedenstående tre 
elementer som en model for det fremtidige tilsyn med dette område. 
Modellens anvendelse forudsætter en lovændring som i september 
2010 endnu ikke er vedtaget.

Varmevirksomhedens egen revisor skal afgive revisorerklæring på 
virksomhedens årlige anmeldelse af regnskabsoplysninger efter var-
meforsyningsloven. 

En ekstern revisor skal evaluere virksomhedens regnskabsaflæggelse 
hvert tredje år. 

Energitilsynets sekretariat foretager hvert år en stikprøve med fuld 
gennemgang af regnskabsoplysningerne.

Denne tilrettelæggelse af tilsynsopgaven er fastlagt med henblik på at 
løfte opgaven sagligt med en effektiv ressourceanvendelse. 

Energitilsynet varetager også andre opgaver. Blandt andet fører det 
tilsyn med varmevirksomhedernes priser og leveringsbetingelser. Det 
gælder f.eks. godkendelse af en rimelig forrentning af indskudskapita-
len, udmeldelse af prislofter mv.
 

 

1.

2.

3.
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Husk
Anmeld budget og pris samtidig 
– senest når prisen træder i kraft og før budget-
året begynder

At varmeprisen dannes af budgettets omkost-
ninger

At budget og faktiske omkostninger sammen-
holdes i forbindelse med priseftervisningen 

At priseftervisningen opgøres efter varmeforsy-
ningsloven

At priseftervisningen er ledelsens kontrol af, 
at hvile-i-sig-selv-princippet er overholdt

1.

2.

3.

4.

5.
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Generelt om anmeldelser
Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af fjernvarme an-
meldes til Energitilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind sam-
men med det grundlag, som prisen er fastsat på.

Som grundlag for prisfastsættelsen skal som minimum være et bud-
get, og – hvis der i budgettet er sat omkostninger til henlæggelser – 
en investerings- og henlæggelsesplan.

Inden for varmeforsyningslovens område sker prisfastsættelse ud 
fra de nødvendige omkostninger efter det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-
princip. 

Det vil sige, at varmevirksomheder ikke hos forbrugerne må opkræve 
mere end det, der dækker den konkrete virksomheds nødvendige 
omkostninger. 

Fremgangsmåden er beskrevet i ”Vejledning til anmeldelse af budget- 
og priseftervisning” fra juni 2009. 

Vejledningen kan hentes på Energitilsynets hjemmeside
www.energitilsynet.dk

Anmeldelsesskemaer

Anmeldelse kan ske både ved manuelt at udfylde anmeldelses-
skemaerne og ved at bruge den elektroniske adgang ”Forsynings-
data-Online” – FDO. Du kan få adgang med digital signatur via 
Energitilsynets hjemmeside og via https://fdo.ks.dk

De elektroniske skemaer er indrettet, så færrest mulige fejl opstår. 
Giver udfyldningen problemer, kan det være fordi, der er ved at ske en 
forkert indberetning. Derfor anbefaler vi, at FDO bruges til anmeldel-
ser.
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Hvad skal anmeldes

Anmeldelse skal ske af både budget, priser og regnskabsoplysninger. 
Det vil også sige den eftervisning, der dokumenterer, hvordan budget-
terede omkostninger og faktiske omkostninger har stemt overens.

Sammen med budget, priser mv. skal grundlaget for disse dokumenter 
også anmeldes. Det vil f.eks. være vedtægter, almindelige og tekni-
ske bestemmelser for varmelevering, takstblad, særlige aftaler om 
prisfastsættelse mv.

Først vil budget og prisanmeldelse blive gennemgået – derefter 
anmeldelse af priseftervisningen.

Anmeldelse af budget og varmepris
Varmepriserne skal senest anmeldes, 
når priserne træder i kraft 

Prisen for varme er først gyldig, når den er anmeldt til Energitilsynet. 
I sekretariatet kan vi se, at der er behov for fokus på dette, da mange 
varmevirksomheder anmelder for sent. Dvs. varmevirksomheden sen-
der anmeldelse af priserne ind, efter varmevirksomheden er begyndt 
at opkræve de nye priser. Da priserne først er gyldige, når de er an-
meldt til Energitilsynet, betyder det, at varmevirksomheden opkræver 
ugyldige priser. 

Besluttes prisændringen lang tid før, den skal træde i kraft, skal den 
senest anmeldes en måned efter, de er besluttet.

Mens Energitilsynet tager sig af de mere generelle forhold behandles 
klager over varmevirksomhedens konkrete pris af Ankenævnet på 
Energiområdet. Oplysninger herom kan findes på www.energianke.dk
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Bliver der klaget over de nye priser, kan konsekvensen, i tilfælde hvor 
den nye pris ikke er anmeldt, være, at virksomheden må tilbageføre 
forskellen mellem den gamle og den nye pris til forbrugerne – forudsat 
at den nye pris er højere end den gamle. Dermed får varmevirksom-
heden ikke fuld dækning for sine omkostninger. Selvom den under-
dækning, der opstår som følge heraf, formentlig kan indregnes i det 
kommende år, er der ingen grund til dette besvær, når problemet let 
kan løses. 

Varmevirksomhederne skal blot sørge for at udarbejde budget og 
prisblad før det tidspunkt, hvor den nye pris gerne skal gælde.

Når nogle varmevirksomheder venter, kan det skyldes, at de først vil 
have sidste års resultat, så de kan indregne en eventuel over- eller 
underdækning i kommende års priser. Det problem kan imidlertid 
løses ved, at varmevirksomheden budgetter med den forventede over- 
eller underdækning. 

Varmevirksomhederne bør løbende gennem året holde øje med 
budget og faktiske omkostninger og bør derfor have en god vurdering 
af, om der vil være en over- eller underdækning og kunne give et skøn 
over dennes størrelse. Når den faktiske størrelse senere kendes, 
kan den indgå i årets løbende regnskab over faktiske omkostninger/
indtægter og dermed indgå senere i årets afsluttende eftervisning. 
Ændrer det gældende budgets forudsætninger sig væsentligt, kan der 
også undervejs i perioden anmeldes et nyt budget og nye priser.
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Varsling af ændringer i pris og leveringsforhold

Skal varmeprisen ændres mere end, hvad der kan betragtes som min-
dre justeringer, skal reglerne om varsling af forbrugerne iagttages. 

Hvornår det er relevant at varsle, skal ses i sammenhæng med virk-
somhedens varmepris, da en årlig stigning på f.eks. 500 kr. hos den 
enkelte forbruger kan være væsentlig, hvis varmeprisen i forvejen er 
høj. Andre forhold kan også spille ind ved vurderingen – har var-
mevirksomheden stort set haft uændrede varmepriser over en lang 
periode, kan en ændring være mere uforudset end hos en varmevirk-
somhed, der løbende har mindre udsving i prisstrukturen.

Om en ændring er væsentlig, er derfor en konkret vurdering, varme-
virksomheden må fortage på baggrund af virksomhedens forhold. 
Hvis ændringen af varmeprisen må betragtes som væsentlig, har 
Energitilsynet vurderet, at ændringen først kan træde i kraft efter for-
brugerne er varslet med minimum 3 mdr. Efter varmeforsyningsloven 
indebærer det, at en pris, som er anmeldt, er gyldig efter loven, men 
ikke kan opkræves hos fjernvarmeforbrugerne før varslingsperiodens 
ophør.

I andre situationer om bl.a. ændring af særlige vilkår for leveringsaf-
talen og af anvendt betalingsgrundlag har Ankenævnet på Energiom-
rådet vurderet, at ændringen kan foretages efter anvendelse af en 
varslingsfrist med samme længde som kundens opsigelsesvarsel. 

Anmeld altid budgettet

Vi oplever ofte, at varmevirksomhederne anmelder varmepriserne og 
sender dem ind til os, men ikke sender budgettet med. Når prisen skal 
dannes af budgettet, kan vi ikke se, om prisen er korrekt uden samti-
dig at se budgettet. Derfor skal budget og pris anmeldes samtidig.
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Indtægter og omkostninger i budgettet

I nogle tilfælde indsender varmevirksomheden et budget, hvor om-
kostningerne er omhyggeligt opgjort, mens varmeprisen og dermed 
indtægterne er holdt uændret fra tidligere år. 

Da varmeprisen skal afspejle de nødvendige omkostninger, kan et 
tilfælde som ovenstående enten skyldes, at omkostningerne fra år til 
år er ændret, uden at det har påvirket summen – og dermed prisen, 
eller at varmevirksomheden fastholder varmeprisen, selvom omkost-
ningerne er faldet eller steget.

Er omkostningerne samlet faldet og opretholdes varmeprisen på trods 
heraf, budgetteres med en overdækning, hvilket er i strid med lovens 
prisbestemmelse om, at kun nødvendige omkostninger må indregnes.

Hvis omkostningerne stiger, men prisen fastholdes, vil det betyde, 
at varmevirksomheden ikke opkræver tilstrækkelig med penge til at 
betale omkostningerne. Varmeforsyningsloven er en maksimalprislov, 
og det er derfor ikke i strid med loven at opkræve for lave priser. Ind-
går varmevirksomhederne derfor privatretlige aftaler med forbrugerne 
til priser, der ikke dækker de nødvendige omkostninger, kan differen-
cen ikke senere indregnes. Er der derimod ikke indgået aftaler, men 
blot anmeldt priser til Energitilsynet, der ikke dækker de nødvendige 
omkostninger, kan differencen indregnes som en opstået underdæk-
ning. Imidlertid er det et væsentligt princip, at det er de forbrugere, der 
har brugt varmen, der også i videst mulig omfang bør betale omkost-
ningerne herved. Derfor bør underdækninger indregnes i det først-
kommende varmeår. 

Hvis omkostningsposternes størrelser er ændret – men omkostnings-
summen den samme, vil varmeprisen være uændret – i den situation 
vil det være fornuftigt at lade anmeldelsen følge med en bemærkning 
om, at prisen fastholdes, da omkostningerne skønnes at give det sam-
me indtægtsbehov, fordi ændringerne ophæver hinanden.
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Anmeldelse af priseftervisning
Hvad er en priseftervisning

En priseftervisning er virksomhedens dokumentation til Energitilsy-
net for, hvordan den anmeldte varmepris forholder sig til de faktiske 
omkostninger, varmevirksomheden har haft i løbet af året. 

Det er med andre ord virksomhedsledelsens kontrol af, at virksomhe-
den har overholdt varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip.

Skemaerne for budget og priseftervisning er grundlæggende ens, og 
posterne er de samme i begge skemaer, således at den budgetterede 
pris efterfølgende kan eftervises. 

Priseftervisningen indeholder yderligere en statusside (til afstemning) 
samt supplerende oplysninger (noter) til brug for kontrol af oplysnin-
gerne.

Priseftervisningen skal fra og med det regnskabsår, der påbegyndes 
den 1. juni 2009 eller senere forsynes med revisorerklæring, jf. anmel-
delsesbekendtgørelsen § 3, stk. 4, § 9, stk. 2, og bekendtgørelsens 
bilag 4 - 5.

Anmeldelsesbekendtgørelsen kan hentes på Energitilsynets hjemme-
side www.energitilsynet.dk

22

Prisanmeldelser



Varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven  
               
Mange varmevirksomheder skal som minimum udarbejde to ”regn-
skaber” nemlig et officielt årsregnskab og en priseftervisning efter 
varmeforsyningslovens regler. De to regnskaber behøver ikke være 
identiske og kan derfor udarbejdes, så de hver især overholder de 
respektive love. Det er ledelsens ansvar, at virksomhedens regnska-
ber overholder de relevante love.

De priseftervisninger, vi modtager, er ofte identiske med det officielle 
årsregnskab. Det betyder f.eks., at priseftervisningerne ofte bruger 
afskrivningsbeløbene fra årsregnskabet uændret. 

Anmeldelse af pris 
og budget for år 1

Overvej fornyet pris og 
budget pga. endelig 
eftervisning

Overvej fornyet pris og 
budget pga. endelig 
eftervisning

Budgetlægning for år 
1 inkl. foreløbigt 
regnskab for år 0

Budgetlægning for år 
2 inkl. foreløbigt 
regnskab for år 1

Anmeldelse af 
eftervisning af prisen 
for år 0

Anmeldelse af 
eftervisning af prisen 
for år 1

Anmeldelse af pris 
og budget for år 2

År 1

År 0

År 2

År 3
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Priseftervisningen kan godt tage udgangspunkt i årsregnskabet, men 
der er nogle forskelle mellem årsregnskabslovens regler og varmefor-
syningslovens regler, der betyder, at en priseftervisning og et årsregn-
skab ikke ukritisk kan være identiske.

For eksempel kan der være anvendt regnskabsprincipper i årsregn-
skabet, som ikke er tilladt efter varmeforsyningsloven. Som eksempel 
kan nævnes at årsregnskabsloven kræver, at der hensættes beløb, 
selv om en omkostning er usikker, mens der i varmeprisbudgettet og 
priseftervisningen ikke tillades indregning af sådanne beløb. Man skal 
i det hele taget være opmærksom på, at varmeforsyningsloven - ud 
over regler om afskrivninger og henlæggelser - ikke indeholder det 
sæt af regler om regnskabsprincipper, som årsregnskabsloven gør. 
Hvilke regnskabsprincipper, der kan finde anvendelse efter varme-
forsyningsloven, afgør Energitilsynet efter en bedømmelse af, om det 
anvendte princip medfører urimelige virkninger.

Til gengæld tillader varmeforsyningsloven i modsætning til årsregn-
skabsloven, at der kan henlægges. Henlæggelsesreglerne tillader, at 
der opkræves beløb fra forbrugerne til konkrete fremtidige investerin-
ger, hvis der er udarbejdet en investerings- og henlæggelsesplan.

Et andet eksempel kan være, at afskrivningerne typisk vil være ander-
ledes opgjort efter varmeforsyningslovens regler end efter årsregn-
skabslovens regler.

Da afskrivninger og henlæggelser kan indregnes i priserne, genererer 
posterne likviditet. Derfor vil afskrivninger og henlæggelser i budgetter 
og priseftervisninger efter varmeforsyningsloven normalt være bereg-
net ud fra et hensyn til virksomhedens likviditetsbehov, det vil sige 
således, at varmevirksomheden får opkrævet de nødvendige penge, 
så alle omkostninger og afdrag på lån kan betales. 

Afskrivningerne i årsregnskabet er derimod beregnet som udtryk for 
en værdiforringelse, og afskrivningsprocenten ligger normalt fast fra 
år til år.
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Som eksempel på denne forskel kan småaktiver efter årsregnskabs-
loven afskrives med det samme (straksafskrives), hvorimod aktiver 
- uanset størrelsen heraf - efter varmforsyningsloven som minimum 
skal afskrives over 5 år.

Løsningen er, at afskrivningerne i budget og priseftervisning bereg-
nes efter varmeforsyningslovens afskrivningsregler uafhængigt af 
årsregnskabet og i stedet primært ud fra et hensyn til virksomhedens 
likviditetsbehov, dvs. hvor mange penge der skal opkræves til betaling 
af afdrag.

Endelig kan et yderligere eksempel på en forskel mellem årsregn-
skabsloven og varmeforsyningsloven nævnes. Efter årsregnskabslov-
en kan ejendomme værdiansættes til den offentlige vurdering, mens 
en bygnings værdi efter varmeforsyningsloven opgøres til kostpris 
fratrukket henlæggelser og afskrivninger.  

Priseftervisning og skatteregnskab 

Skattepligtige varmevirksomheder (kraftvarmeværker mv.) vil også 
skulle udarbejde et skatteregnskab (en selvangivelse), hvor den skat-
tepligtige indkomst opgøres.

Da der er forskel på opgørelser efter skattelovgivningen og efter var-
meforsyningsloven, vil det for skattepligtige varmevirksomheder være 
nødvendigt at iagtage begge regelsæt, så konsekvenserne af de valg, 
der foretages, kendes på forhånd. Varmevirksomhederne bør i de 
enkelte situationer vurdere behovet for at inddrage revisorbistand.

Dette afsnit er ikke tænkt som en fuldkommen gennemgang af de 
problemer, varmevirksomhederne kan møde mellem varmeforsynings-
loven og skattelovgivningen. Afsnittet er alene tænkt til at påpege 
de forhold, hvor vi ser at det kan gå galt i relation til afskrivnings- og 
henlæggelsesreglerne.

Der er således først og fremmest væsentligt, at skattepligtige varme-
virksomheder ikke nødvendigvis skal føre et regnskab, der afspejler 
alle forhold, men derimod kan aflevere et skatteregnskab efter skat-
telovgivningen og en priseftervisning efter varmeforsyningsloven.
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På en gang kan virksomhedens skatteregnskab derfor godt vise et 
skattemæssigt overskud samtidig med, at priseftervisningen balance-
rer. Virksomheden er derfor nødt til at vurdere de regnskabsmæssige 
handlinger både efter skattelovgivningen og efter varmeforsyningslo-
vens prisbestemmelser.

F.eks. vil de skattepligtige varmevirksomheder være nødt til at regu-
lere for afskrivninger og henlæggelser i såvel skatteregnskabet som 
i budgettet efter varmeforsyningsloven. Reguleringen skal ske på 
budgettidspunktet.

Baggrunden for at en regulering kan være nødvendig er, at hvis 
varmevirksomheden f.eks. har en højere afskrivningsprofil i varme-
regnskabet, end der er likviditetsmæssige grunde til, og derfor opnår 
indtægter, der ikke modsvares af omkostninger, kan indtægten i 
skattemæssige sammenhænge blive betragtet som et skattepligtigt 
overskud. Om det er en ulempe for virksomhedens samlede skatte-
regnskab afhænger af skatteregnskabet i øvrigt.

Uanset om tilslutningsbidragene fratrækkes anlægssummen eller ind-
tægtsføres i priseftervisningen betragtes bidragene i skatteregnska-
bet som en indtægt. Hvis varmevirksomhedens skatteregnskab skal 
balancere det år tilslutningsbidragene modtages, skal indtægterne 
dette år være mindre. Det kan ske ved en reduktion i de afskrivninger 
varmevirksomheden ellers har planlagt.

For varmeprisen kan en sådan økonomistyring imidlertid betyde ud-
sving, så også i den situation må der tages stilling til, om det samlet 
vurderes at være hensigtsmæssigt. 

Hvis varmevirksomheden ønsker at anvende henlæggelsesreglerne 
i deres regnskab efter varmeforsyningsloven, vil det også være 
nødvendigt at regne på skatten i det enkelte år, før varmepriser og 
tilhørende budget besluttes. Det skyldes, at henlæggelser ikke er 
skattemæssige omkostninger, og modsvares henlæggelserne derfor 
ikke af andre omkostninger, vil virksomheden opnå en skattepligtig 
indtægt.
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Faktiske skattebetalinger, som varmevirksomheden skal betale til 
skattemyndighederne, vil alene kunne indregnes i budget og eftervis-
ning, hvis varmevirksomheden har tilrettelagt sit skatteregnskab under 
hensyn til at opnå en omkostningseffektiv varmepris, og hvis skat-
teomkostningen ikke kunne undgås. Hermed menes for det første, at 
virksomheden bør handle som andre ansvarlige virksomheder og ikke 
påføre varmeprisen omkostninger, som i overensstemmelse med de 
gældende skatteregler vil kunne undgås. For det andet menes også, 
at da varmevirksomhederne er non-profit virksomheder og dermed 
ikke må opnå et overskud, burde der som udgangspunkt ikke være et 
grundlag at beskatte. 

Det forhold, at en non-profit virksomhed principielt ikke må opnå et 
overskud, kan imidlertid ikke opretholdes, når der ikke er tale om pris-
eftervisningen efter varmeforsyningsloven, men i stedet om opgørelse 
efter skattelovgivningen.

Det skyldes, at der er forskel på definitionen af omkostninger efter 
varmeforsyningsloven og skattelovgivningen. Et eksempel herpå kan 
f.eks. være, at en låneomkostning skattemæssigt kun delvist er en fra-
dragsberettiget omkostning, mens det (inden for en rimelig størrelse) 
er en indregningsberettiget omkostning efter varmeforsyningsloven. 
Danner varmeomkostningerne derfor grundlag for det skattemæssige 
regnskab, kan definitionsforskellen i sig selv betyde, at priseftervisnin-
gen balancerer, mens skatteopgørelsen udviser et overskud. 

Energitilsynet godkender hverken budgetter eller priseftervisninger og 
derfor heller ikke de omkostninger, der indregnes. Det gælder også 
skatteomkostninger. Varmevirksomhederne kan derfor ikke søge 
Energitilsynet om godkendelse af indregning af skatteomkostninger.

Er varmevirksomheden i tvivl om en konkret omkostning (herunder 
skatteomkostninger) kan virksomheden – som i alle andre tvivls-
tilfælde – rette henvendelse til Energitilsynets sekretariat med en 
konkret forespørgsel og få en tilkendegivelse af, hvordan spørgsmålet 
på det foreliggende grundlag vurderes. 
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 Husk
At indlede budgettet med sidste års over-/underdækning.

At overdækninger ikke må anvendes til overskudsdispositioner.
At hverken budgettere med over- eller underdækning.

At over-/underdækninger skal indregnes i 
det kommende år.
At længere indregningsperioder kan aftales 
skriftligt med Energitilsynet.
At underdækninger aldrig kan opkræves med 
virkning for afsluttede varmeår.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Generelt om over-/underdækning
Fordi varmevirksomhederne er non-profit virksomheder, skal de, når 
varmeåret er gået, eftervise, at den opkrævede varmepris ikke har 
givet flere indtægter, end der har været omkostninger i årets løb.

Da varmeprisen dannes ud fra budgettet, vil der som udgangspunkt 
altid være afvigelser mellem de skønnede omkostninger, som afspej-
les i budgettet og de faktisk afholdte omkostninger.

Derfor vil varmevirksomhederne som hovedregel afslutte varmeåret 
med enten en underdækning – hvis de faktiske omkostninger er større 
end oprindeligt budgetteret og dermed end indtægten – eller en over-
dækning – hvis de faktiske omkostninger er mindre end budgetteret 
og dermed mindre end årets indtægt.

Når varmevirksomheden i det foreløbige regnskab konstaterer, at der 
er en over-/underdækning, skal denne indregnes i næste års varme-
pris. Dermed overholder varmevirksomheden lovens hvile-i-sig-selv-
princip.
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Sidste års over-/underdækning
Hvis varmevirksomhederne beregner budgettets indtægtsside og der-
med varmeprisen uden at tage hensyn til foregående års over- eller 
underdækningen, bliver den beregnede varmepris forkert.

Når budgettets indtægtsside skal lægges, skal varmevirksomheden 
derfor huske, at de budgetterede indtægter skal være så meget højere 
eller så meget lavere end de budgetterede nødvendige omkostninger, 
at sidste års underdækning eller overdækning får budgettets omkost-
nings- og indtægtsside til at balancere. 

Da budgettet lægges før regnskabet for det foregående år er afsluttet, 
må varmevirksomheden på budgettidspunktet indsætte den over- eller 
underdækning, virksomheden forventer, regnskabet vil blive afsluttet 
med og dermed indregne over-/underdækningen i prisen.

Nogle gange budgetterer varmevirksomhederne med en underdæk-
ning, dvs., at en underdækning fra tidligere år tages med i budgettet, 
uden at varmeprisen reguleres tilsvarende. Her er resultatet igen, at 
indtægterne bliver for små i forhold til omkostningerne. I den situation 
vokser underdækningen blot – varmevirksomheden skubber under-
dækningen som en snebold foran sig. Det er ikke en holdbar løsning 
– og desværre en situation, vi ofte ser.

Løsningen er, at varmevirksomheden regulerer de budgetterede 
varmepriser, så de samlede indtægter kommer til at stemme med de 
samlede omkostninger.

Ved indregning af underdækninger over en længere periode, vil bud-
gettering med en underdækning i afviklingsperioden dog være en 
følge – se mere herom under afsnittet ”Store prisudsving”.
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Efter regnskabsårets slutning anmeldes virksomhedens kontrol af, om 
den anmeldte varmepris svarede til de faktiske omkostninger for virk-
somheden. Dette gøres i form af priseftervisning. Hvis eftervisningen 
viser, at varmevirksomheden i det netop anmeldte budget har skøn-
net sidste års over-/underdækning forkert, kan varmevirksomheden 
anmelde en revideret varmepris med tilhørende revideret budget, der 
tager højde for den faktiske over-/underdækning fra det nu afsluttede 
varmeår.

Overdækninger og overskudsdispositioner
Når regnskabsperioden er ved at skulle afsluttes, kan varmevirksom-
heden se, om eftervisningen samlet må forventes at medføre en over-/
eller 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 tilladt efter varmeforsyningsloven.

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.

Omkostninger og indtægter hører sammen, og er indtægterne større, 
end omkostningerne tilsiger, opstår en overdækning.

Ovenstående kan tydeliggøres med et eksempel.

Hvis en virksomhed for eksempel har budgetteret med brændselsom-
kostninger af en vis størrelse, men vinteren bliver varm, og produk-
tionen derfor bliver tilsvarende mindre end forventet, vil de faktiske 
omkostninger til brændsel blive mindre end budgetteret. Svarer året 
øvrige faktiske omkostninger til de budgetterede, opstår der en over-
dækning.
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Konstateres dette forhold i forbindelse med opgørelsen af omkost- 
ninger og indtægter for det år, som principielt er gået, eller i hvert fald 
er ved at være gået, må overdækningen på opgørelsestidspunktet 
ikke anvendes til for eksempel køb af nyt inventar. Virksomheden 
skal i stedet for i næste års budget indregne besparelsen på brænd-
selsomkostningen som en overdækning og budgettere med køb af 
inventar som en omkostning. Det er her lagt til grund, at inventaret 
er et nødvendigt køb. Varmeprisen vil derved – alt andet lige – i det 
følgende år være stabil, og budget (forklaring) og indtægt følges ad.

Eksemplet ændres lidt, hvis ikke de øvrige faktiske omkostninger er 
som budgetteret. Hvis virksomhedens faktiske omkostninger til køb af 
inventar er højere end budgetteret, vil den meromkostning til inventar 
udligne de sparede omkostninger til brændsel.

Forskellen på de to situationer er beslutningstidspunktet. I den første 
situation beslutter virksomheden at købe inventar, fordi der er kon-
stateret en overdækning. I situation 2 besluttes det at købe inventar 
uafhængigt af årets resultat – fordi det vurderes nødvendigt. 

Da indtægterne i en varmevirksomhed efter varmeforsyningsloven 
sættes efter omkostningerne og ikke omvendt, er situation 1 udtryk 
for en overskudsdisposition, mens situation 2 er udtryk for, at årets 
faktiske omkostninger viser sig større end årets budgetterede omkost-
ninger.

Da budgettet hviler på et skøn over, hvilke omkostninger varmevirk-
somheden må forvente i det kommende år, vil de enkelte poster 
nødvendigvis være behæftet med usikkerhed. Hvor stor usikkerheden 
er, afhænger af de enkelte omkostningsposter, idet der er poster, 
virksomheden selv har fuld indflydelse over, mens der er andre, som 
i høj grad afhænger af udefra kommende forhold. Jo mere indflydelse 
virksomheden selv har på omkostningens størrelse, jo mindre skøns-
margen vil der være på budgettidspunktet, og jo større krav vil der 
blive stillet til begrundelsen for eventuelle ændringer.
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En måde, varmevirksomheden kan forbedre sit skøn på, er i forbin-
delse med udarbejdelse af priseftervisningen at notere sig, hvilke 
omkostningsposter der har været skønnet forkert og baggrunden her-
for. Hvis f.eks. brændselsomkostninger altid skønnes væsentligt over 
de faktiske omkostninger, bør det fører til refleksion over, om denne 
post generelt skønnes for højt, og derfor i det efterfølgende budget 
bør skønnes lavere.

Det væsentlige i den sammenhæng er, at varmevirksomheden kan 
begrunde det skøn, der ligger til grund for det aktuelle budget og kan 
forklare, hvis en sammenholdelse med tidligere budgetter generelt 
viser tendens til, at visse poster skønnes enten for højt eller lavt, og at 
varmevirksomhedens begrundelse må betegnes som saglig.

Store prisudsving
Hvis over-/underdækningerne er af betydelig størrelse, kan indregning 
i det følgende års budget give store prisudsving.

Er det en stor underdækning, der indregnes, betyder det, at forbruger-
nes varmepris stiger voldsomt. Det er ikke hensigtsmæssigt, da for-
brugernes omkostning til opvarmning indgår i forbrugernes samlede 
privatøkonomi, og da forbrugerne ofte har en forventning om, at var-
meprisen holder en rimelig stabil kurve. Uventede prisstigninger kan 
dermed have stor betydning for privatøkonomien.

Er det en overdækning af betydelig størrelse, kan en indregning i 
varmeprisen det følgende år i yderste konsekvens betyde, at forbru-
gerne det følgende varmeår næsten eller slet ikke skal betale for den 
leverede varme.

Set ud fra et energiøkonomisk (samfundsøkonomisk) synspunkt bør 
energien altid koste det, den er værd, da der ellers vil opstå et forbrug, 
der ikke afspejler omkostningerne fra produktionen.

Ved store over-/underdækninger kan Energitilsynet derfor tillade, at de 
indregnes over flere år.
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En tilladelse fra Energitilsynet til at indregne en over-/underdækning 
over en længere periode skal være skriftlig. Den fås ved at skrive til 
Energitilsynets sekretariat. Anmodningen skal indeholde en beskri-
velse af, hvordan over-/underdækningen er opstået og f.eks. tre 
eksempler på, over hvilke perioder over-/underdækningen kan indreg-
nes i prisen og med hvilke konsekvenser. Anmodningen skal derefter 
oplyse, hvilken periode virksomheden selv ønsker og begrundelsen 
herfor.

Når en over-/underdækning indregnes over en længere periode, vil 
indtægter og omkostninger samlet set ikke balancere i afviklingsperio-
den, selv om der i øvrigt som sædvanlig budgetteres med et 0-resultat 
i hvert budgetår i afviklingsperioden. 0-resultatet opstår, fordi indtæg-
terne sættes så meget højere end omkostningerne ved en underdæk-
ning, eller så meget lavere ved en overdækning, så årets andel af den 
samlede underdækning eller overdækning bliver dækket i priserne.  

Ved en underdækning stiger varmeprisen derfor isoleret set svarende 
til den indregnede andel. Den resterende del af underdækningen er 
en budgetteret underdækning, som den skriftlige tilladelse fra Energi-
tilsynet giver mulighed for. Den betragtes som et tilgodehavende hos 
forbrugerne og opgøres som et aktiv.

Hvis det er en overdækning, der indregnes over en længere periode, 
betragtes den resterende del af overdækningen som en gæld til for-
brugerne og opgøres som et passiv.
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Opkrævning af underdækning
Når en varmevirksomhed konstaterer, at der formentlig vil opstå en 
underdækning, kan denne ikke dækkes ved en ekstraordinær var-
meregning. Det skyldes, at varmevirksomheden i så fald ville ændre 
priser med tilbagevirkende kraft, hvilket ikke er i overensstemmelse 
med varmeforsyningslovens krav om, at priser skal være anmeldt for 
at være gyldige.

I stedet kan varmevirksomheden – hvis underdækningen konstateres i 
første del af varmeåret - anmelde nyt budget og pris til Energitilsynet, 
som vil være gældende for den resterende del af varmeåret.

Som udgangspunkt skal en overdækning indregnes i det følgende var-
meår. Energitilsynet har dog tilkendegivet, at hvis en varmevirksom-
hed selv vælger at tilbageføre en overdækning til de historiske kunder, 
giver varmeforsyningsloven ikke grundlag for at gribe ind over for et 
sådant valg, medmindre det fører til urimelige prisvirkninger for de 
eksisterende kunder. Den metode, som varmevirksomheden vælger at 
tilbageføre overdækningen på til de historiske kunder, kan Energitilsy-
net heller ikke gribe ind over for.
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Husk
At afskrivninger og henlæggelser er værktøjer 

til økonomistyring

At afskrivninger og henlæggelser som udgangs-

punkt skal være ens i budget og priseftervisning

At henlæggelser forudsætter henlæggelsesplan

At der samlet højest kan henlægges 75 pct.

At der højest kan henlægges i 5 år med 20 pct. 

pr. år

At driftsomkostninger ikke er investeringsom-

kostninger

At afskrivninger forudsætter anlægssum

At tilslutningsbidrag som hovedregel fragår i 

anlægssummen eller indtægtsføres

At tilslutningsbidrag ikke kan periodiseres 

At afskrivninger giver likviditet til afdrag på gæld

At anlægssummen ikke kan opskrives

At aktiver minimum afskrives over 5 år 

– maksimalt 30 år

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
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 Afskrivninger og henlæggelser
41 Generelt om afskrivninger og henlæggelser
42 Investering eller driftsomkostning

43 Henlæggelser
44 Henlæggelsesplan
46 Der kan ikke hensættes

47 Afskrivninger
47 Afskrivninger i budget og priseftervisning
50 Småaktiver kan ikke straksafskrives
50 Købesummen for grund afskrives
50 Tilslutningsbidrag fratrækkes anlægssummen
51 Anlægssummen kan ikke opskrives
51 Afdrag på lån
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Generelt om afskrivninger og henlæggelser
Reglerne om afskrivninger og henlæggelser i varmeforsyningsloven er 
anderledes end i årsregnskabsloven. Det vil uddybende blive beskre-
vet nedenfor under de enkelte punkter.

Generelt kan man imidlertid sige, at reglerne i varmeforsyningsloven 
skaber en fleksibilitet, som varmevirksomhederne har mulighed for at 
anvende i virksomhedens økonomistyring.

Afgørende er, at varmevirksomhederne på budgettidspunktet vurderer 
virksomhedens øvrige omkostninger og på grundlag af denne vurde-
ring tager stilling 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 budgettids-
punktet 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 virk-
somhedens eget valg.

Afskrivningerne kan foretages fra og med idriftsættelsesåret. 

Henlæggelser kan indregnes i årets priserne på budgettidspunktet 
med 20 % af den budgetterede anlægssum, dog højst 75% i indtil 5 
år før anlæggets idriftsættelse. Henlæggelser fratrækkes anlægs-
summen. En investering kan derfor finansieres sådan, at der først 
henlægges til en del af anlægssummen og derefter, når anlægget 
idriftsættes, afskrives på den resterende del af anlægssummen.

Ved at anvende reglerne kan varmevirksomhederne tilrettelægge øko-
nomien sådan, at en stabil varmepris opnås, idet udsving afbødes af 
justeringer på afskrivnings- eller henlæggelsesposterne fra budgetår 
til budgetår.
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Reglerne om afskrivninger og henlæggelser fremgår af afskrivnings-
bekendtgørelsen nr. 175 af 18. marts 1991 med senere ændringer jf. 
bekendtgørelse nr. 596 af 8. juni 2007, som kan hentes på Energitil-
synets hjemmeside www.energitilsynet.dk. Reglerne om anlægssum 
mv. fremgår samme sted. Endelig kan Energitilsynets vejledning om 
indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen af 31. okto-
ber 2006, som også indeholder kravene til investeringsplanen og de 
budgetterede henlæggelser, også hentes på hjemmesiden.

Investering eller driftsomkostning

Reglerne om henlæggelser og afskrivninger forudsætter henholds-
vis, at der vil komme eller, at der er foretaget en investering i anlæg. 
Med hensyn til det der henlægges til eller afskrives på, kan der nogle 
gange være tvivl om, hvorvidt der er tale om en driftsomkostning eller 
en investering. Der kan kun henlægges til og afskrives på investerin-
ger i anlæg.

Med hensyn til, hvornår det er en driftsomkostning eller en investering, 
er det en vurdering, som kun kan foretages konkret af virksomheden 
selv. Det skyldes, at den vurdering forudsætter nøje kendskab til det 
bagvedliggende projekt.  

Energitilsynet fører tilsyn med, om virksomhedens begrundelse 
stemmer overens med det konkrete projekt. Det er baggrunden for, 
at Energitilsynet ikke kan sige, om f.eks. ledningsudskiftning af en 
bestemt type altid er en driftsomkostning eller en investering.

Energitilsynet kan derimod sige, hvilke forhold virksomheden bør have 
for øje ved vurderingen af, om et konkret projekt skal behandles som 
enten det ene eller det andet.

Hvis projektet, set i lyset af virksomhedens projekter og omsætningen 
i øvrigt, eksempelvis må betragtes som af større etableringsmæssig 
eller forbedringsmæssig karakter, løbende over en afgrænset periode, 
eller på anden måde kan forventes at påvirke virksomhedens frem-
tidige indtægtsgrundlag, er der indikationer på, at der er tale om en 
anlægsomkostning, der derfor skal håndteres i overensstemmelse 
med afskrivningsbekendtgørelsen. 
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Dermed er der mulighed for at henlægge til projektet i 5 år og afskrive 
investeringen i op til 30 år, hvilket er væsentligt i relation til den øko-
nomistyring, virksomheden løbende bør foretage med henblik på at 
stabilisere varmeprisen, i det omfang det er hensigtsmæssigt.

Hvis projektet, set i lyset af virksomhedens projekter og omsætning i 
øvrigt, må betragtes som eksempelvis af ordinær og tilbagevendende 
karakter, reparation af konkret opståede skader eller afhjælpning af 
slid opstået efter anskaffelsen, og som derfor blot tjener til at sikre 
samme stand som ved den oprindelige etablering, er det indikation 
på, at der er tale om en driftsomkostning. 

Stadig er det dog væsentligt, at der ikke er tale om en omkostning af 
større og for virksomheden usædvanlig karakter.

Henlæggelser
Henlæggelser kan med andre ord beskrives som, at varmevirksom-
heden i stedet for fuldt at lånefinansiere en kommende investering 
vælger at lade forbrugerne forudbetale på den budgetterede anlægs-
sum. Den mulighed er der hjemmel til i varmeforsyningslovens § 20, 
stk. 2, med tilhørende regulering.

For varmevirksomhedens driftsøkonomi kan det være en fordel at 
anvende henlæggelsesreglerne. Det skyldes, at henlæggelsesmu-
ligheden virker som en opsparing. Derfor vil varmevirksomheden 
kunne nøjes med at lånefinansiere et mindre beløb, end hvis henlæg-
gelsesreglerne ikke anvendes. Det kan spare varmevirksomheden 
for nogle renteomkostninger. Da henlæggelsesreglerne imidlertid 
betyder, at varmeprisen stiger med det tilsvarende beløb, kan anven-
delsen også beskrives som, at varmevirksomheden rentefrit låner hos 
varmeforbrugerne. Da renteomkostninger ved lånefinansiering også 
skal betales over varmeprisen, bør det altid overvejes i varmevirk-
somheden, hvad der samlet må forventes at give forbrugeren færrest 
omkostninger.
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Henlæggelsesreglerne kan imidlertid også medvirke til, at varmevirk-
somheden via reglernes fleksibilitet kan varetage en saglig økono-
mistyring med henblik på en rimelig stabil og forudsigelig varmepris. 
Sidstnævnte forhold er af betydning for en række forbrugere, der i 
det daglige budget har regnet med varmeomkostninger af en bestemt 
størrelse. 

Henlæggelser foretages på budgettidspunktet. Henlæggelsesbelø-
bene, der indgår i budgettet, skal være de samme i eftervisningen. 
Baggrunden er, at der ellers som udgangspunkt er tale om en over-
skudsdisposition (se herom side 33)

Varmevirksomheden må derfor på baggrund af et skøn over virksom-
hedens øvrige omkostninger og den investeringsplan, som knytter sig 
til henlæggelserne, vurdere, hvor stort et beløb der bør budgetteres 
med i det kommende år.

Henlæggelsesplan

At anvende henlæggelser er tæt knyttet sammen med anvendelse 
af en investeringsplan. Denne plan indeholder alle planlagte investe-
ringer med angivelse af idriftsættelsesåret og beløb for hver enkelt 
investering.

Det er derfor et krav ved anvendelse af henlæggelsesreglerne, at der 
udarbejdes en investeringsplan og dermed en henlæggelsesplan.

Det skyldes reglen om, at der må henlægges til en investering i op til 5 
år før idriftsættelsesåret. Det er varmevirksomhedens ansvar løbende 
at kunne dokumentere, at de enkelte henlæggelser overholder denne 
regel.

Henlæggelser i priseftervisningerne skal være identiske med henlæg-
gelserne i investerings- og henlæggelsesplanerne og i budgettet. 
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Investerings- og henlæggelsesplanen viser, hvordan de planlagte 
investeringer danner grundlag for beregning af de henlæggelser, som 
kan indregnes i varmeprisen de enkelte år. Det fremgår også, at når 
investeringen foretages, er det kun nettoinvesteringen (det faktiske 
investeringsbeløb med fradrag af foretagne henlæggelser), der tilgår 
anlægssummen. 

Hvis en investering ikke foretages alligevel, skal henlæggelsesbelø-
bene indtægtsføres i budgettet eller priseftervisningen. På samme 
måde skal der føres beløb tilbage, hvis investeringen viser sig at være 
mindre end budgetteret. Det skyldes, at der ikke må indregnes mere 
end maksimalt 75 % af den konstaterede anlægssum. Bliver anlægs-
summen derfor mindre end forventet, og der er henlagt maksimalt, 
skal det beløb, der overstiger de maksimale henlæggelser, tilbagefø-
res i priserne. 

En varmevirksomhed kan på budgettidspunktet vælge at henlægge et 
mindre beløb i budgetåret end planlagt og eventuelt det efterfølgende 
år henlægge et større beløb. Investerings- og henlæggelsesplanen 
skal i det tilfælde justeres tilsvarende, så de samlede henlæggelser 
over den 5-årige periode overholder reglerne i varmeforsyningsloven.

Når investeringen foretages - dvs. når anlægget idriftsættes - skal 
henlæggelserne modregnes i investeringen, det vil sige anlægssum-
men. Det betyder, at det beløb, som skal danne grundlag for de fremti-
dige afskrivninger, skal beregnes ved at fratrække anlægssummen det 
beløb, der samlet er blevet henlagt, og som derfor allerede har været 
indregnet i varmeprisen

Nogle gange bliver en investering udskudt et eller flere år. I det 
tilfælde kan det eller de første års henlæggelser blive forældede i 
forhold til henlæggelsesreglerne og skal dermed tilbageføres i varme-
regnskabet.
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Der kan ikke hensættes

Henlæggelsesreglerne giver mulighed for, at varmevirksomhederne 
over priserne kan spare op til investeringer. Varmevirksomhederne 
må dog ikke spare op generelt, da der kun kan henlægges til konkrete 
investeringer. Det betyder, at der ikke som i årsregnskabsloven kan 
hensættes midler til mere udefinerede behov.

Derfor er det ikke muligt at have lidt kapital til uforudsete udgifter. Det 
behov må dækkes af en kassekredit.

Eksempel på investerings- og henlæggelsesplan
Plan for henlæggelser, jf. investeringsplanen
(investeringsplanen er en nærmere gennemgang af de enkelte 
projekter i form af teknisk gennemgang og budgetoverslag m.v.)

2005/2006

300.000
20

80.000
20

2006/2007

300.000
20

100.000
20

80.000
20

2007/2008

300.000
20

100.000
20

80.000
20

105.000
15

2008/2009

225.000
15

100.000
20

30.000
7,5

105.000
15

200.000
10

2009/2010

30.000
7,5

105.000
15

200.000
10

100.000
20

Idriftsættelse

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Budgetteret 
i anlægssum

1.500.000

500.000

400.000

700.000

2.000.000

500.000

Konstateret
anlægssum

1.600.000
70,3

300.000
100*)

Kr.

Investering 1
pct. henlagt

Investering 2
pct. henlagt

Investering 3
pct. henlagt

Investering 4
pct. henlagt

Investering 5
pct. henlagt

Investering 6
pct. henlagt

*) Her skal der tilbageføres   75.000 kr. til forbrugerne.
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Afskrivninger
Afskrivninger i budget og priseftervisning

Afskrivninger sker på anlægssummen med fradrag af henlæggel-
ser og engangsbidrag. Anlægssummen opdeles i anlægsaktiver på 
produktionsanlæg, transmissions-/ distributionsnet og øvrige anlæg 
herunder administration.

Anlægssummen er den samlede omkostning, varmevirksomheden har 
haft ved at investere i et anlæg. Et enkelt års anlægssum kan bestå af 
flere investeringer. 

Som tidligere nævnt kan afskrivninger indregnes i varmeprisen med 
op til 20 % af den konstaterede anlægssum om året i en periode på 
minimum 5 år og maksimum 30 år. Det betyder, at de 20 % tages 
af anlægssummen og ikke af anlægssaldoen, som er det restbeløb, 
der er tilbage af anlægssummen, når anlægssummen er fratrukket 
afskrivningen.

Afskrivninger foretages på budgettidspunktet. Afskrivningsbeløbene, 
der indgår i budgettet, skal være de samme i eftervisningen. Baggrun-
den er, at der ellers som udgangspunkt er tale om en overskudsdispo-
sition (se herom side 33)

Afskrivningerne kan foretages fra og med idriftsættelsesåret. 

Der kan imidlertid forekomme uforudsete ændringer i afskrivnings-
grundlaget i årets løb. 

Et eksempel:

Hvis man køber en ny kedel midt i året, eksempelvis fordi den gamle 
havarerer, og man derfor ikke har planlagt med større afskrivninger, 
kan man alligevel afskrive fra og med det igangværende år. I den 
situation vil eftervisningen af varmeprisen vise, at omkostningerne til 
afskrivninger har været større end budgetteret og dermed større end 
forventet ved beregning af årets varmepris. Hvis de øvrige budgette-
rede omkostninger er skønnet rigtigt, vil eftervisningen vise en under-
dækning, som kan indregnes i det kommende års varmepris.
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Varmevirksomheden må på baggrund af et skøn over virksomhedens 
øvrige omkostninger, afskrivningsgrundlaget og eventuel afdragsprofil 
på lån, som knytter sig til afskrivningerne vurdere, hvor stort et beløb, 
der bør budgetteres med i det kommende år.

Nogle varmevirksomheder er ikke opmærksomme på den forskel, 
der er mellem varmeforsyningslovens regler og årsregnskabslovens 
afskrivningsregler. I sådanne tilfælde anvendes de beløb, der er 
afskrevet med i årsregnskabet uændret i budgettet og dermed i den 
anmeldte varmepris og priseftervisningen. 

Afskrivninger i budgetter og priseftervisninger efter varmeforsynings-
loven 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 deri-
mod beregnet som udtryk for en værdiforringelse.

Løsningen er, at afskrivningerne i budget og priseftervisning beregnes 
uafhængigt af årsregnskabet og i stedet primært ud fra et hensyn til 
likviditetsbehovet, dvs. hvor mange penge skal der opkræves til beta-
ling af afdrag.

Afskrivningsbekendtgørelsen bestemmer, at afskrivninger skal foreta-
ges særskilt for hvert enkelt års samlede anlægssum. 

Et eksempel:

I år 1 er der en anlægstilgang efter fradrag for henlæggelser og 
engangsbidrag på 100 kr. For nemheds skyld er primo 0. Varme-
virksomheden beslutter at afskrive over 5 år, dvs. med 20 % pr. år af 
anlægssummen. Efter 4 år beslutter varmevirksomheden, at den del 
af anlægssummen i år 1, der mangler at blive afskrevet, skal afskrives 
over 10 år, dvs. at de resterende 20 % af anlægstilgangen i år 1, som 
ikke er afskrevet på det tidspunkt, afskrives med 2 % om året i 10 år.

År 2 sker der en anlægstilgang på 80 kr. Varmevirksomheden beslut-
ter at afskrive denne anlægstilgang på 10 år – dvs. med 10 % pr. år af 
anlægstilgangen i år 2. 
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I eksemplet afskriver varmevirksomheden med 20 kr i år 1, 20 + 8 = 
28 kr. i varmeprisen i hhv. år 2, år 3 og år 4, mens den afskriver med 2 
+ 8 = 10 kr. i år 5 osv.

Varmevirksomheden skal således holde et anlægskartotek, som viser 
hvor meget der er afskrevet på hvert enkelt års anlægssum (med 
fradrag for henlæggelser og engangsbidrag).

Anlægssaldo
Primo

Tilgang

Afskrivninger

Anlægssaldo
Ultimo

0

100

20

80

80

80

28

132

132

0

28

104

104

0

28

76

76

0

10

66

66

0

10

56

Afskrivninger

0

20

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6
Tid

Kr.

40

60

80

100
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Småaktiver kan ikke straksafskrives

I nogle tilfælde anvendes årsregnskabets regler om straksafskrivning 
af småaktiver også i priseftervisningen. Det er en fejl, da afskrivninger 
efter varmeforsyningslovens regler som minimum skal ske over 5 år.

Hvis anskaffelsen må anses for en investering efter varmeforsy-
ningsloven, er det rigtige i stedet at tillægge beløbet til årets samlede 
anlægssum og afskrive beløbet over en periode på minimum 5 år fra 
idriftsættelsesåret. Varmevirksomheden må over for Energitilsynet 
kunne eftervise, at virksomheden overholder reglerne i afskrivnings-
bekendtgørelsen.  

Købesummen for grund afskrives

Købesummen for en grund afskrives på samme måde, som anlægs-
summen for de øvrige dele af anlægget. Det betyder, at grunden ikke 
afskrives selvstændigt, men som en del af den anlægssum, som 
etablering af det kollektive varmeforsyningsanlæg har i medfør af 
den projektgodkendelse, der danner grundlag for produktionen eller 
fremføringen.

Også derfor skal en varmevirksomhed føre mindst to anlægskarto-
teker, hvis varmevirksomheden aflægger årsregnskab: Et der følger 
årsregnskabsloven og et der følger varmeforsyningsloven.

Tilslutningsbidrag fratrækkes anlægssaldoen

Nogle varmevirksomheder lægger tilslutningsbidragene til under ind-
skudskapitalen. Det er ikke i overensstemmelse med reglerne.

Den rigtige løsning er at fratrække tilslutningsbidragene i anlægs-
summen, så forbrugerne ikke både betaler tilslutningsbidrag til og 
afskrivninger på samme anlæg. Alternativt kan tilslutningsbidragene 
indtægtsføres i det år, hvor de modtages og dermed medvirke til en 
mindre varmepris.
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Den lidt lavere varmepris, der opstår som følge af, at tilslutningsbidrag 
indtægtsføres kommer alle forbrugerne til gode, ligesom fradraget i 
anlægssummen og dermed i afskrivningsgrundlaget gør det ved min-
dre afskrivninger fremover. 

Anlægssummen kan ikke opskrives

Efter årsregnskabslovens regler, vil en virksomheds aktiver i nogle 
situationer kunne opskrives.

Det er ikke tilfældet efter varmeforsyningslovens regler. Som ovenfor 
nævnt anvendes afskrivninger på anlægssaldoen til at skaffe likviditet 
til dækning af finansieringen af anlæggene. Anlægget må afskrives 
over maksimum 30 år fra og med idriftsættelsesåret. Det betyder, at 
et anlæg efter 30 år skal være fuldt afskrevet, uanset om anlægget 
fortsat er funktionsdygtigt. Konsekvensen heraf er blot, at varmepri-
sen bliver lavere, medmindre virksomheden på dette tidspunkt finder 
det relevant at henlægge til nyinvesteringer inden for den kommende 
periode på maksimalt 5 år eller påbegynder afskrivninger på et lånefi-
nansieret anlæg.

Afdrag på lån

Afdrag på lån er ikke en indregningsberettiget omkostning efter var-
meforsyningslovens § 20, stk.1. Det betyder, at en varmevirksomhed 
skaffer likviditet til betaling af gæld, som er optaget til finansiering af et 
aktiv ved at afskrive anlægget i priserne. Derfor kan det være hen-
sigtsmæssigt, hvis afdragsprofilen og afskrivningsprofilen tilpasses, 
så afskrivningerne det enkelte år svarer til årets afdrag på gælden.
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Husk
At indskudskapital består af kapital indskudt i 
varmevirksomheden og tilllagt forrentning

At forrentningen skal tiltrædes af Energitilsynet 
hvert år, før den kan indregnes i varmeprisen

At henlæggelser, tilslutningsbidrag samt over-/
underdækning ikke indgår i indskudskapitalen

At udlodninger til ejerkredsen skal fratrækkes 
indskudskapitalen

At tilslutningsbidrag aldrig kan tillægges 
indskudskapitalen

1.

2.

3.

4.

5.
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Generelt om indskudskapital
Indskudskapital er den kapital, som ejerne har skudt ind i varmeforsy-
ningen.

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser trådte i kraft den 1. marts 
1981.

Varmevirksomhedens værdi pr. 1. marts 1981 kan opgøres på to 
måder:

som egenkapitalen pr. denne dato, som den fremgår af varmevirksom-
hedens bogførte regnskab, eller

ved at opgøre værdien af varmevirksomhedens aktiver pr. 1. marts 
1981 til nedskrevne genanskaffelsesværdier efter Energitilsynets 
tilkendegivelse af 28. april 2008 
(administrationsgrundlaget - komponentlistemetoden).

Hvis opgørelsen sker efter metode 1, og der foreligger et revideret 
regnskab for 1981, så er der reelt tale om, at egenkapitalen i 1981 kan 
anses som indskudskapital efter varmeforsyningsloven.

Hvis opgørelsen sker efter metode 2 forudsætter det, at varmevirk-
somheden er i besiddelse af dokumentation for bl.a. tilstedeværelsen 
af aktiver i 1981 samt disses alder og genanskaffelsespris i 1981-kro-
ner. Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i ”Administrationsgrund-
lag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981”, som findes 
på Energitilsynets hjemmeside www.energitilsynet.dk
  
En varmevirksomhed kan vælge, hvilken metode den ønsker at op-
gøre indskudskapitalen efter. Uanset hvilken metode der anvendes, så 
vil Energitilsynet foretage en vurdering af dokumentation, opgørelses-
metoder og resultat. 

Muligvis vil også andre metoder til opgørelse kunne anvendes, men 
det vil forudsætte en konkret stillingtagen. Det afgørende for sags-
behandlingen vil være den dokumentation for aktiver og passiver, 
forsyningen kan fremlægge. 

1.

2.
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I virksomheder, der driver anlæg, som blev idriftsat efter den 1. marts 
1981, er indskudskapital den kapital, som ejeren/ejerne har skudt ind 
i virksomheden, f.eks. som andelskapital eller ikke udloddet godkendt 
forrentning af indskudskapital. Indskudskapitalen skal i virksomhe-
dens bogføring opgøres særskilt. 

Forrentning af indskudskapital

Forrentning af indskudskapital kan indregnes i priserne, men det 
forudsætter, at Energitilsynet tiltræder forrentningens størrelse, før for-
rentningen kan indregnes i prisen.

Varmevirksomhederne skal derfor forud for det kommende bud-
get ansøge Energitilsynet om at kunne indregne en forrentning på 
en bestemt størrelse i næste års varmepris. Til brug for sagens 
behandling skal virksomhederne indsende dokumentation for ind-
skudskapitalens størrelse, virksomhedens foreløbige regnskab samt 
kapitalgrundlag i øvrigt. 

Den indskudskapital, Energitilsynet kan tillade forrentet i priserne, 
opgøres på baggrund af den oprindelige indskudskapital med neden-
stående korrektioner for efterfølgende forhold, frem til det tidspunkt, 
hvor forrentningen ønskes foretaget:

Nye indskud fra ejerne

Nedsættelse af indskudskapitalen ved udlodning til ejerne

Forrentning af indskudskapital, som er tiltrådt af Energitilsynet, og 
som fortsat er indestående i virksomheden

Det er forrentning af indskudskapitalen ved begyndelsen af forrent-
ningsåret, der kan indregnes i priserne.
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Henlæggelser og tilslutningsbidrag 

Nogle varmevirksomheder overfører tilslutningsbidrag eller henlæg-
gelser til indskudskapitalen, hvilket ikke er i overensstemmelse med 
reglerne.

Henlæggelser, der ikke er anvendt, skal tilbageføres til forbrugerne på 
lige fod med en overdækning (se mere herom side 32).

Tilslutningsbidrag skal som hovedregel fratrækkes anlægssummen. 
Se mere herom under afsnittet ”Tilslutningsbidrag fratrækkes anlægs-
summen”.

Hvis en varmevirksomhed fejlagtigt har tillagt tilslutningsbidrag eller 
henlæggelser til indskudskapitalen, skal virksomheden opgøre, hvilke 
beløb der er tale om. Afhængigt af beløbenes karakter skal varmevirk-
somhederne føre beløbene tilbage til forbrugerne ved regulering af de 
fremtidige varmepriser eller ved at fradrage beløbet i anlægssummen.

Samme regler gælder for virksomheder idriftsat før 1. marts 1981, 
idet disse virksomheder dog først må opgøre indskudskapitalen pr. 
1. marts 1981 og derefter anvende reglerne om tilslutningsbidrag og 
henlæggelser.
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Afskrivninger 
En fordeling af omkostninger til 
køb af anlæg over en længere 
årrække, jf. side 41.

Aktiver 
Virksomhedens værdier i form 
af anlæg, tilgodehavender og 
likvide midler, jf. side 36.

Anlægssum 
Den samlede omkostning, 
virksomheden har haft ved at 
investere i et anlæg, jf. side 47.

Budgetår 
Den fremtidige periode på 12 
måneder som budgettet omfatter, 
jf. side 18.

Digital signatur 
Digital signatur er en elektronisk 
underskrift. Brugeren får udstedt 
en lille fil (certifikat), der installe-
res på computeren. Adgang sker 
med en personlig adgangskode, 
som brugeren vælger, jf. side 17.

Energiøkonomisk 
Økonomiske aspekter af energi-
brug, jf. side 35.

Generere 
Give/medføre/skabe, jf. side 24.

Henlæggelser 
Indregning i varmeprisen af 
omkostninger til køb af anlæg på 
forhånd – kaldes også forskuds-
afskrivninger, jf. side 43.

Hvile-i-sig-selv-princip 
Kun ”nødvendige” omkostninger 
kan indregnes i varmeprisen, og 
omkostninger og indtægter skal 
balancere, jf. side 11. 

Idriftssætte 
Tage et aktiv/ et anlæg i brug, jf. 
side 41.

Indskudskapital 
Den kapital som ejerne har skudt 
ind i varmeforsyningen, jf. side 
55.

Likviditet 
Pengetilførsel til dækning af 
omkostninger, jf. side 24. 

Likvidetshensyn 
Hensyn til at der er penge til at 
dække omkostningerne, jf. side 
48.

Likviditetsbehov 
Behov for at få dækket omkost-
ninger, jf. side 24.

Non-profit 
Varmeforsyningsvirksomhe-
den må ikke tjene penge, dvs. 
indtægter og omkostninger skal 
balancere, jf. side 11.
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Omkostningseffektiv 
Specificerede målsætninger 
realiseres til de lavest mulige 
omkostninger, jf. side 11.

Passiver 
Virksomhedens gæld og ind-
skudskapital. Summen skal svare 
til aktiverne, jf. side 36.

Priseftervisning 
Regnskabsoplysninger til efter-
visning af fastsættelsen af tarif-
fer, jf. side 22.

Prisloft 
Maksimalpris for affaldsvarme, 
som Energitilsynet beregner 
hvert år, jf. side 13.

Regnskabsprincipper 
Regler for opgørelse af omkost-
ninger og indtægter i regnskabet, 
jf. side 24.

Regnskabsår 
Den periode på (typisk) et år for 
hvilken en virksomheds resultat 
og status opgøres, jf. side 22.

Revisorerklæring 
Erklæring om på priseftervisning 
om regnskabsoplysningernes 
overensstemmelse med varme-
forsyningslovens kapitel 4, jf. 
side 22.

Statusside 
Opgørelse over virksomhedens 
aktiver og passiver ved en given 
regnskabsperiodes afslutning, jf. 
side 22.

Straksafskrivning 
Anskaffelser til virksomheden, 
hvor købsprisen er så lav eller 
investeringen er af en sådan 
karakter, at hele beløbet kan 
afskrives i købsåret, jf. side 25.

Værdiforringelse 
Når et aktiv ved brug bliver slidt 
og dermed mindre værd, jf. side 
24.

Økonomisk effektiv 
Givne ressourcer bruges så 
effektivt som muligt, jf. side 11.

Økonomistyring 
De processer, ledelsen iværk-
sætter med hensyn på at træffe 
bevidst målrettede beslutninger 
omkring valg af aktiviteter og 
udnyttelse af ressourcer således, 
at virksomhedens mål opfyldes 
bedst muligt, jf. side 41.

Årsregnskab 
Regnskab til virksomhedens 
ejere udarbejdet efter årsregn-
skabslovens regler, jf. side 23.
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