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INDLEDNING 
1. Energitilsynet modtog ved Energistyrelsens skrivelse af 5. juli 2002 Køben-

havns Kommunes henvendelse om rentestørrelser i forrentningen af kommunens 

mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder inden for el-, fjern-

varme- og bygasforsyning ved kommunens budgetlægning for år 2003.  

 

2. Københavns Kommune ønsker Energitilsynets udtalelse om, hvorvidt elforsy-

ningens restgæld over for kommunen vedrørende tjenestemandspensionsforpligtel-

ser kan forrentes med 3 pct. p.a. og hvorvidt øvrige mellemværender med el-, 

fjernvarme- og bygasforsyningsvirksomhederne kan forrentes med en rente, som 

på budgettidspunktet er fastsat til 7 pct. p.a., men med efterfølgende regulering når 

den faktiske rente for året er kendt på den underliggende obligation.  

 

3. På elområdet vedrører Københavns Kommunes henvendelse særligt de efter § 

53, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og 

åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder m.v. opgjorte 

tjenestemandspensionsforpligtelser pr. 1. januar 2000 hos Københavns Energi og 

KE Transmission A/S, samt afviklingen af disse forpligtelser i henhold til be-

kendtgørelsens § 41.  

 

4. Kommunal elforsyningsvirksomhed er efter ikrafttrædelsen af lov nr. 375 af 2. 

juni 1999 om elforsyning ikke længere omfattet af det kommunalretlige hvile-i-

sig-selv princip, men reguleret i elforsyningsloven.  

 

5. Den aktuarmæssige opgørelse af tjenestemandspensionsforpligtelserne hos Kø-

benhavns Energi og KE Transmission A/S pr. 1. januar 2000 hviler på en rente på 

3 pct. p.a. ifølge det oplyste.  
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6. De to forsyningsvirksomheder afvikler ifølge det oplyste denne tjenestemands-

pensionsforpligtelse over en periode på 8 år som nævnt i § 41, stk. 2, i bekendtgø-

relse nr. 944. Rentebetalingerne er ifølge det oplyste allerede indregnet i afvik-

lingsperioden. Energitilsynets eventuelle godkendelse af en forrentning på 3 pct. 

p.a. af restgælden på tjenestemandspensionsforpligtelserne vil således igen virk-

ning have på den planlagte afvikling af forpligtelserne.  

 

7. En forrentning på 3 pct. p.a. af den med afviklingen af tjenestemandspensions-

forpligtelserne opståede restgæld må anses for at medvirke til sikring af, at værdi-

en af den opgjorte tjenestemandspensionsforpligtelse pr. 1. januar 2000 er den 

samme, hvadenten denne forpligtelse blev afviklet fuldt ud pr. 1. januar 2000, eller 

bliver afviklet inden for de i bekendtgørelse nr. 944 tilladte perioder, jf. § 41, stk. 

2.  

 

8. Med hensyn til den budgetterede forrentning af kommunens mellemværender 

med elforsyningen, som ikke vedrører tjenestemandspensionsforpligtelserne, har 

Energitilsynet efter elforsyningslovens § 70, stk. 2, udmeldt foreløbige indtægts-

rammer for år 2003 for net- og transmissionsvirksomheder, som er omfattet af 

bekendtgørelse nr. 944, herunder Københavns Energi og KE Transmission.  

 

9. Finansielle udgifter er ikke omfattet af den med indtægtsrammen definerede 

omkostningsramme. Derimod indgår der i den samlede indtægtsramme en forrent-

ning i kr., som Energitilsynet fastsætter med udgangspunkt i en forrentningspro-

cent, som for år 2003 maksimalt kan være på 7.  

 

10. På fjernvarme- og bygasforsyningsområdet vedrører henvendelsen varmefor-

syningslovens prisbestemmelser i § 20, stk. 1, efter hvilken nødvendige udgifter, 

herunder finansieringsudgifter ved fremmedkapital, kan indregnes i prisen for 

varme og i prisen for bygas. I det foreliggende tilfælde er finansieringsudgiften 

den i § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1176 af 15. december 2000 om kommunernes 

mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, nævnte markeds-

rente.  

 

11. Lånebehov ved en kommunal forsyningsvirksomhed tilgodeses af kommunen. 

Når kommunen får forrentet sit udlæg i forsyningsvirksomhederne sikres det ved 

udgiftsførsel af rentebeløb i priserne for varme- og bygas, at den skattefinansiere-

de side holdes adskilt fra de kommunale fjernvarme- og bygasforsyningsvirksom-

heders omkostningsforhold.  

 

12. Saldoen på mellemregningskontiene må derfor sidestilles med fremmedkapital 

med umiddelbart mulighed for at indregne renteudgifterne i priserne for varme og 

bygas efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Men det må være et krav, at alle 

pengebevægelser mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne behandles ens, 

og at renteberegningen er symmetrisk.  

 

13. Det må endvidere være et krav, at vilkårerne for egentlige lån fra kommunen 

til forsyningsvirksomhederne svarer til eksterne lån, herunder med mulighed for 

konvertering, hvis markedsforholdene skulle tilsige dette.  
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14. I det foreliggende tilfælde udgør Københavns Kommunes udlæg hos den 

kommunale fjernvarmeforsyningsvirksomhed ca. 1,6 mia.kr. primo år 2002, sva-

rende til godt 73 pct. af fjernvarmeforsyningens budgetterede indtægter i år 2002. 

Københavns Kommune oplyser, at udlægget i løbet af år 2002 er steget til ca. 1,8 

mia.kr. Det er oplyst, at udlægget i det væsentligste vedrører investeringer i fjern-

varmeforsyningsnettet.  

 

15. Det er efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1176, et myndighedskrav, at Kø-

benhavns Kommunes mellemværende med den kommunale fjernvarmeforsy-

ningsvirksomhed og den kommunale bygasforsyningsvirksomhed forrentes med 

en rente svarende til markedsrenten. En faktisk forrentningsprocent på niveauet 7 

for år 2003 må anses for at være højere end den rente, som forsyningsvirksomhe-

derne ville kunne opnå ved ekstern långivning på markedsvilkår.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Københavns Kommune,  

 at Energitilsynet i henhold til § 41 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirk-

somheder m.v. ikke har indvendinger imod, at der i Københavns Energis 

og KE Transmissions omkostninger til ydelser til afvikling af gæld vedrø-

rende tjenestemandspensionsforpligtelser overfor Københavns Kommune 

indgår en forrentning af restgælden på tjenestemandspensionsforpligtel-

serne på 3 pct. p.a. i år 2003,  

 at Energitilsynet ikke tager stilling til på hvilken måde virksomheder om-

fattet af bekendtgørelse nr. 944 finansierer deres aktiviteter, men at Ener-

gitilsynet med den anvendte maksimale forrentningsprocent på 7 til for-

rentning af egenkapital i fastsættelsen af foreløbige indtægtsrammer for år 

2003 forudsætter en lavere låneomkostning ved fremmedfinansiering,  

 at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, finder, 

at udlægget primo år 2002, som ifølge Københavns Kommunes oplysnin-

ger i det væsentligste vedrører investeringer i fjernvarmeforsyningsnettet, 

afvikles som et egentligt finansielt mellemværende på samme vilkår som 

gældende for eksterne lån til en rente, som i overensstemmelse med Ener-

gitilsynets opfattelse af renteniveauet på eksterne lån er væsentligt lavere 

end den af Københavns Kommune anvendte rentestørrelse på 7 pct. p.a. i 

kommunens budget for år 2003.  

 

SAGSFREMSTILLING 
16. I forbindelse med budgetlægningen i Københavns Kommune for år 2003 har 

kommunen anmodet Energitilsynet om at tage stilling til de forrentningssatser, 

som kommunen skal anvende ved budgetteringen af forrentningen af mellemvæ-

rendet mellem kommunen og de kommunale forsyningsvirksomheder.  

 

17. Københavns Kommunes samlede rentebærende mellemværende med de kom-

munale forsyningsvirksomheder udgør ifølge det oplyste 2.680,7 mio. kr. primo 

2002.  
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18. Det samlede rentebærende mellemværende for forsyningsvirksomhed omfattet 

af varmeforsyningsloven er fordelt med 33,4 mio. kr. vedrørende bygas og 1.624,6 

mio.kr. vedrørende varme. For forsyningsvirksomhed omfattet af elforsyningslo-

ven er mellemværendet opgjort til 951,6 mio.kr.  

 

19. Af de 951,6 mio.kr. er 678,0 mio.kr. opført som Københavns Energis og KE 

Transmission A/S restgæld over for Københavns Kommune vedrørende de pr. 1. 

januar 2000 aktuarmæssigt opgjorte tjenestemandspensionsforpligtelser. De reste-

rende 273,6 mio.kr. vedrører nettomellemværender i øvrigt. Brutto er 285,5 

mio.kr. opført som finansielle poster, mens forskellen på 11,9 mio.kr. er opført 

som udlæg i forsyningsvirksomhedernes favør.  

 

20. Af kommunens samlede tilgodehavende på 1.624,6 mio.kr. hos den kommuna-

le fjernvarmeforsyningsvirksomhed er 1.614,1 mio.kr. opført som udlæg. De reste-

rende 10,5 mio.kr. er opført som finansielle poster.  

 

21. Mellemværendet med den kommunale bygasforsyningsvirksomhed er opført 

som udlæg.  

 

22. Mellemværendet mellem Københavns Kommune og de kommunale forsy-

ningsvirksomheder forrentes ifølge det oplyste med en intern rente, dog undtaget 

den andel af mellemværendet, som vedrører tjenestemandspensionsforpligtelserne 

hos Københavns Energi og KE Transmission A/S.  

 

23. Efter gældende praksis er den interne rente i budget 2003 fastsat i forhold til 

Finansministeriets skøn i januar 2002 for en 30 årig realkreditobligation i 2003. 

Denne obligation bærer ifølge det oplyste en rente på 7,0 pct. p.a. I regnskabet for 

år 2003 vil den del af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, som for-

rentes med den interne rente, blive forrentet med den faktiske rente på en 30 årig 

realkreditobligation.  

 

24. For restgælden hos Københavns Energi og KE Transmissions A/S vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelser overfor Københavns Kommune, har Borgerre-

præsentationen ifølge det oplyste truffet beslutning om, at denne restgæld forren-

tes med 3 pct. p.a., svarende til den af aktuaren benyttede rentesats ved beregnin-

gen af nutidsværdien af de fremtidige pensionsudbetalinger.  

 

25. Den samlede aktuarmæssigt opgjorte tjenestemandspensionsforpligtelse pr. 1. 

januar 2000 hos Københavns Energi og KE Transmission A/S var på 891,0 mio.kr. 

Det er oplyst, at aktuarberegningen var baseret på pensionsreglerne i Pensionsved-

tægten af 23. april 1970 for Københavns Kommune. I aktuarberegningen er der 

ifølge det oplyste anvendt det forsikringstekniske grundlag G83,3%.  

 

26. Ud over G83,3% er der i beregningen af den samlede tjenestemandspensions-

forpligtelse pr. 1. januar 2000 forudsat en pensionsberettiget alder på 25 år og en 

pensionsalder på 62 år.  
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BEGRUNDELSE 
27. Elforsyningsvirksomhed i Københavns Kommune er kommunal/kommunalt 

ejet forsyningsvirksomhed. Af relevans for sagen omfatter Københavns Kommu-

nes elforsyningsvirksomhed Københavns Energi (netvirksomhed) og KE Trans-

mission A/S (transmissionsvirksomhed). Bygas- og varmeforsyningsvirksomhed 

er i Københavns Kommune kommunal forsyningsvirksomhed. 

 
ELFORSYNINGSVIRKSOMHEDEN 

28. Energitilsynet har i henhold til § 70, stk. 2, fastsat og udmeldt korrigerede 

indtægtsrammer for år 2000 for Københavns Energi og KE Transmission, samt 

foreløbige indtægtsrammer for virksomhederne for årene 2001, 2002 og 2003.  

 

29. Som led i fastsættelsen af indtægtsrammerne har Energitilsynet tidligere be-

stemt, at der ved tilsynets udmelding af indtægtsrammer for år 2002 fortsat blev 

anvendt en foreløbig maksimal forrentningsprocent på 7. Denne maksimale for-

rentningsprocent er fastholdt i Energitilsynets udmelding af foreløbige indtægts-

rammer for år 2003. Forrentningsprocenten anvender Energitilsynet til at fastsætte 

den forrentning i kr., som de af bekendtgørelse nr. 944 omfattede net- og transmis-

sionsvirksomheder får indregnet i indtægtsrammen afhængig af virksomhedernes 

soliditet, jf. bekendtgørelsens § 26.  

 

30. I henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 1, skal priser for net- og transmissi-

onsvirksomheders ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i § 70, stk. 2, 

nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 

69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. § 69 omfatter for-

rentning af kapital.  

 

31. De nærmere regler for fastsættelse af indtægtsrammer findes i bekendtgørelse 

nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirk-

somheder og transmissionsvirksomheder m.v.  

 

32. For så vidt angår den budgetterede forrentning i år 2003 af kommunens mel-

lemværender med elforsyningen, som ikke vedrører tjenestemandspensionsforplig-

telserne, er Københavns Energis og KE transmissions indtægtsforhold givet ved de 

af Energitilsynet udmeldte foreløbige indtægtsrammer for år 2003. Den foreløbige 

indtægtsramme for år 2003 omfatter en reguleret ramme for driftsomkostninger 

opgjort i henhold til virksomhedernes reguleringsmæssige regnskab for år 2000, jf. 

§ 21 i bekendtgørelse nr. 944.  

 

33. Finansielle udgifter indgår ikke i denne omkostningsramme. Net- og transmis-

sionsvirksomheder omfattet af bekendtgørelse nr. 944 skal finde dækning for fi-

nansielle udgifter indenfor den forrentning i kr., som Energitilsynet har fastsat med 

udgangspunkt i den ovenfor nævnte maksimale forrentningsprocent.  
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34. Bestemmelserne om tjenestemandspensionsforpligtelsernes opgørelse og af-

vikling findes i bekendtgørelsens § 53, stk. 2, og §§ 41 og 42. Af § 53, stk. 2, 

fremgår, at i virksomheder, herunder virksomheder som drives som led i den 

kommunale forvaltning, med forpligtelser over for en kommune som følge af 

kommunens betaling af tjenestemandspension optjent inden den 31. december 

1999, hvortil der ikke er hensat midler, optages den aktuarmæssigt opgjorte for-

pligtelse som gæld til kommunen i åbningsbalancen.  

 

35. I bekendtgørelsens § 41, stk. 1, er bestemt, at faktiske ydelser til afvikling af 

gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser optjent inden den 31. decem-

ber 1999, som er optaget i den i henhold til kapitel 12 opgjorte åbningsbalance, jf. 

§ 53, stk. 2, kan indregnes i indtægtsrammen.  

 

36. § 41, stk. 2, bestemmer, at afviklingen af gælden sker over en periode, som 

godkendes af Energitilsynet. Den årlige tilbagebetaling af gælden kan maksimalt 

svare til 1,0 øre pr. transporteret kWh. Den årlige tilbagebetaling kan dog uanset 

bestemmelsen i 2. pkt. fastsættes således, at gælden er fuldstændig afviklet den 31. 

december 2007.  

 

37. Virksomheden kan i henhold til bekendtgørelsens § 42, stk. 1, alternativt vælge 

at foretage en årlig, aktuarmæssig genberegning af tjenestemandspensionsgælden. 

Virksomheder, som ønsker at vælge denne mulighed, skal i henhold til § 42, stk. 2, 

meddele dette til Energitilsynet inden den 31. december 2002.  

 

38. Virksomheder, som vælger den i § 42, stk. 1, nævnte mulighed, kan i henhold 

til § 42, stk. 3, på et senere tidspunkt vælge at afvikle gælden på det pågældende 

tidspunkt én gang for alle, dog maksimalt svarende til en prisforøgelse på 1,0 øre 

pr. kWh det pågældende år. Dette skal i så fald meddeles Energitilsynet.  

 

39. § 42, stk. 4, bestemmer, at virksomheder, som vælger den i stk. 3, nævnte mu-

lighed, ikke herefter kan vælge at foretage regulering efter stk. 1.  

 

40. I åbningsbalancen for Københavns Energi pr. 1. januar 2000, jf. elforsynings-

lovens § 100, var der opført en samlet tjenestemandspensionsforpligtelse på 807,8 

mio.kr. I åbningsbalancen for KE Transmission pr. 1. januar 2000, jf. elforsy-

ningslovens § 100, var der opført en samlet tjenestemandspensionsforpligtelse på 

83,1 mio.kr. Samlet set udgjorde selskabernes tjenestemandspensionsforpligtelser 

over for Københavns Kommune 890,9 mio.kr. pr. 1. januar 2000.  

 

41. I indtægtsrammerne for Københavns Energi og KE Transmission indgår ydel-

ser til afvikling af gæld til Københavns Kommune vedrørende tjenestemandspen-

sionsforpligtelserne med henholdsvis 120,0 mio. kr. og 12,0 mio. kr.  

 

42. Med årlige ydelser på den samlede tjenestemandspensionsgæld på ialt 132,0 

mio.kr. i år 2000 og 2001 og med en forrentning af restgælden primo år 2000 og 

2001 på 3 pct. p.a., udgør den samlede restgæld vedrørende tjenestemandspensi-

onsforpligtelserne primo 2002 de af Københavns Kommune oplyste 678,0 mio.kr. 

ekskl. forrentning for år 2002.  
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43. Tjenestemandspensionsgælden hos Københavns Energi og hos KE Transmis-

sion A/S vil med uændrede ydelser være afsluttet i år 2007, og ligger derfor inden 

for den i indtægtsrammebekendtgørelsens § 41, stk. 2, nævnte afviklingsperiode 

på 8 år. De samlede rentetilskrivninger inkl. rentes rente kan beregnes til ca. 119 

mio.kr.  

 

44. Det er efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 41, stk. 1, faktiske omkostnin-

ger til ydelser til afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser 

opgjort efter bekendtgørelsens § 53, stk. 2, som kan indregnes i indtægtsrammer-

ne. I ydelser til afvikling af gæld indgår både afdrag og renter, hvorfor der i § 41, 

stk. 1, indrømmes mulighed for at indregne en forrentning af restgælden vedrøren-

de tjenestemandspensionsforpligtelserne i indtægtsrammerne.  

 

45. For så vidt angår beregningsgrundlaget for den aktuarmæssigt opgjorte tjene-

stemandspensionsforpligtelse har Energitilsynet tidligere accepteret det såkaldt 

tekniske grundlag T98 i en konkret sag. I sagen havde aktuaren oplyst, at der i T98 

indgik en teknisk rente på 2 pct. p.a., og at aktuaren anvendte T98 i administratio-

nen af tjenestemandsforsikringer.  

 

46. Aktuaren havde endvidere oplyst, at anvendelsen af de 2 pct. p.a. fulgte de 

regler, som på det tidspunkt var i kraft ved nytegning af livsforsikringer efter den 

1. juli 1999. Der var henvist til bekendtgørelse nr. 433 af 7. juni 1999 om maksi-

mal grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed, i hvilken den maksimale grund-

lagsrente for forsikringer nytegnet efter den 1. juli 1999 var sat til 2 pct. p.a.  

 

47. På den baggrund må det kunne accepteres efter indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 53, stk. 2, at den aktuarmæssige opgørelse af Københavns Energis og KE 

Transmissions samlede tjenestemandsforpligtelser over for Københavns Kommu-

ne pr. 1. januar 2000 hviler på en rente på 3 pct. p.a. efter det oplyste grundlag 

G83.  

 

48. Tilsvarende må det kunne accepteres efter bekendtgørelsens § 41, stk. 1 og 2, 

at restgælden hos de to virksomheder vedrørende disse tjenestemandspensionsfor-

pligtelser forrentes med en rente svarende til den rente, som er anvendt i grundla-

get for den aktuarmæssige opgørelse af de samlede tjenestemandspensionsforplig-

telser pr. 1. januar 2000.  

 

49. Rentetilskrivningen må anses for at medvirke til sikring af, at værdien af de 

opgjorte tjenestemandspensionsforpligtelser pr. 1. januar 2000 er den samme, 

hvadenten forpligtelserne blev afviklet fuldt ud pr. 1. januar 2000 eller bliver af-

viklet inden for de i indtægtsrammebekendtgørelsens § 41, stk. 2, tilladte perioder. 

 
VARME- OG BYGASFORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 

50. Københavns Kommune oplyser, at udlægget med den kommunale fjernvarme-

forsyningsvirksomhed i løbet af år 2002 er steget med ca. 250 mio.kr. til i alt ca. 

1.850 mio. kr. Det er oplyst, at udlægget i det væsentligste vedrører investeringer i 

fjernvarmeforsyningsnettet.  
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51. Bekendtgørelse nr. 1176 af 15. december 2000 om kommunernes mellemvæ-

rende med de kommunale forsyningsvirksomheder bestemmer i § 2, stk. 1, at 

kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomhe-

der i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsren-

ten.  

 

52. Varmeforsyningsloven bestemmer i § 20, stk. 1, at inden for de i § 20 a nævnte 

indtægtsrammer kan kollektive fjernvarmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, 

kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i 

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

bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre 

driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som 

følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedka-

pital og underskud fra tidligere perioder i forbindelse med etablering og væsentlig 

udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog § 20 a, stk. 7 og § 20 b.  

 

53. § 20, stk. 1, har et omkostningsminimerende formål. Ved nødvendige udgifter 

forstås derfor udgifter, som forsyningen afholder ud fra driftsøkonomiske overve-

jelser med henblik på en effektiv drift.  

 

54. Lånebehov ved en kommunal forsyningsvirksomhed tilgodeses af kommunen. 

Når kommunen får forrentet sit udlæg i forsyningsvirksomhederne og tilligemed 

får forrentet egentlige finansielle mellemværender i form af lån, sikres det ved 

udgiftsførsel af rentebeløbene i priserne for varme og bygas, at kommunens skatte-

finansierede side holdes adskilt fra de kommunale fjernvarme- og bygasforsy-

ningsvirksomheders omkostningsforhold.  

 

55. Saldoen på mellemregningskontoen må derfor sidestilles med fremmedkapital, 

hvis forrentning umiddelbart kan indregnes i priserne efter varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1.  

 

56. Det må være et krav, at alle pengebevægelser mellem kommunen og forsy-

ningsvirksomhederne behandles ens, og at renteberegningen er symmetrisk. Det 

vil sige, at forsyningsvirksomhedernes eventuelle tilgodehavender hos kommunen 

forrentes med samme rente, som kommunen får forrentet sine tilgodehavender 

med hos forsyningsvirksomhederne.  

 

57. Det må endvidere være et krav, at vilkårerne for egentlige lån fra kommunen 

til forsyningsvirksomhederne svarer til eksterne lån, herunder med mulighed for 

konvertering, hvis markedsforholdene skulle tilsige dette.  

 

58. I det foreliggende tilfælde udgør Københavns Kommunes tilgodehavende hos 

den kommunale fjernvarmeforsyningsvirksomhed i form af udlæg 1.614 mio.kr. 

primo år 2002, svarende til godt 73 pct. af fjernvarmeforsyningens budgetterede 

indtægter i år 2002. 7 pct. p.a. af mellemværendet på 1.614 mio.kr. vil på årsbasis 

svare til en renteudgift på ca. 113 mio.kr., eller omkring 5 pct. af indtægterne i den 

kommunale fjernvarmeforsyning.  
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59. Det tilføjes, at Københavns Kommune i budgettet for år 2003 anvender Fi-

nansministeriets skøn i januar 2002 for renten på en 30 årig realkredit-obligation i 

år 2003. Dette skøn var ifølge det oplyste på 7 pct. p.a. I regnskabet for år 2003 vil 

den del af mellemværenderne, som i budgettet er blevet forrentet med de 7 pct. 

p.a., ifølge det oplyste blive forrentet med den faktiske rente på en 30 årig realkre-

ditobligation. Københavns Kommune henviser til Økonomisk Redegørelse. Af 

Økonomisk Redegørelse fra august 2002 fremgår blandt andet, at renteskønnet for 

en 30 årig 6 pct. obligation er særlig påvirkelig af konverteringsrisiko og ligger på 

6,5 - 6,8 pct.  

 

60. En faktisk rente på omkring 7 pct. til forrentning af mellemværenderne i 

kommunens regnskab for år 2003 vil næppe efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, kunne anses for at være en nødvendig omkostning, fordi markedsrenten på eks-

terne lån af samme størrelse må anses for at være væsentligt lavere for virksomhe-

der med samme kreditværdighed som den kommunale fjernvarmeforsyning i Kø-

benhavns Kommune. 


