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Afgørelse om afvikling af overdæk-
ning 

 

RESUMÉ 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme A/S (herefter REFA, Stubbekøbing Fjernvarme) har 

ved mail af 14. november 2019 anmodet Forsyningstilsynet om tilladelse til afvikling af 

overdækning, på 641 t.kr. i varmeprisen i regnskabsåret 2020. REFA, Stubbekøbing 

Fjernvarme har imidlertid ved mail af 13. januar 2020 gjort gældende, at overdæknin-

gen formentlig vil udgøre ca. 702 t.kr. som følge af lavere brændselsudgifter end først 

antaget. 

 

Baggrunden for henvendelsen til Forsyningstilsynet er, at REFA, Stubbekøbing Fjern-

varme som opfølgning på tidligere aftale med Forsyningstilsynet vedrørende en over-

dækning kan konstatere ikke at komme i mål med denne. Forsyningstilsynet indgik i 

forbindelse med tilsynets kontrolprojekt 2018 en aftale med REFA, Stubbekøbing 

Fjernvarme om, at den daværende overdækning på ca. 1.152 t.kr. skulle afvikles inden 

udgangen af regnskabsåret 2019.  

 

Anmodningen om at lade den resterende overdækning afvikle i 2020 er herefter indgi-

vet med ønsket om at holde en stabil varmepris. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet skal meddele tilladelse til at indregne en overdækning svarende til 

702 t.kr. i regnskabsåret 2020. 

 

Sagens baggrund samt begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGENS PARTER 
Forsyningstilsynet har på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderet, at det 

alene er REFA, Stubbekøbing Fjernvarme som kan anses som part i sagen. Forsy-

ningstilsynets vurdering er foretaget efter de almindelig forvaltningsretlige regler. 

HØRING 
Afgørelsen har ikke været sendt i høring, da Forsyningstilsynet giver REFA, Stubbekø-

bing Fjernvarme fuldt medhold i, at den resterende overdækning kan afvikles i regn-

skabsåret 2020. 
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RETSGRUNDLAG 

Varmeforsyningsloven fastlægger hvilke omkostninger, der kan indregnes i priserne. 

Prisfastsættelsen sker ud fra det såkaldte princip om nødvendige omkostninger. Pri-

serne fastsættes på baggrund af årets budgetterede omkostninger. Dette fremgår af 

varmeforsyningslovens1 § 20, stk. 1 og 2. 

 

Forsyningstilsynet har kompetencen til at udøve det offentligretlige tilsyn med varme-

forsyningsvirksomhedernes priser og betingelser. Forsyningstilsynet kan gribe ind, så-

fremt en varmeforsyningsvirksomheds priser eller betingelser er urimelige eller i strid 

med lovens bestemmelser, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

 

Indtræffer der væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i årets løb, kan 

der anmeldes ændrede priser på grundlag af et revideret budget. Forsyningstilsynet 

anbefaler, at der løbende følges op på budgetterne, og at priserne efter omstændighe-

derne tilpasses hertil, for at undgå store over- og underdækninger. 

 

Hovedreglen i Forsyningstilsynets praksis om afvikling af over- og underdækninger er, 

at en konstateret over- eller underdækning skal tilbageføres henholdsvis opkræves til 

forbrugerne ved indregning i priserne i det år, der følger umiddelbart efter året, hvor 

over- eller underdækningen er opstået. Forsyningstilsynet har dog i visse tilfælde til-

trådt en anmodning om afvikling over flere år – typisk op til 5 år - for at undgå, at var-

mepriserne svinger unødigt2. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet gennemgik i forbindelse med tilsynets kontrolprojekt for 2018 REFA, 

Stubbekøbing Fjernvarmes anmeldte budgetter og priseftervisninger. Forsyningstilsy-

net fremsendte i denne forbindelse en tilkendegivelse til REFA Stubbekøbing Fjern-

varme, som indebar, at den konstaterede overdækning beløbene til ca. 1.152 t.kr. 

skulle afvikles inden udgangen af regnskabsåret 2019. Forsyningstilsynet modtog ved 

mail af 10. september 2018 svar herpå, hvorefter REFA, Stubbekøbing Fjernvarme tog 

Forsyningstilsynets tilkendegivelse til efterretning.  

 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme har ved mail af 14. november 2019 anmodet Forsy-

ningstilsynet om tilladelse til afvikling af en overdækning på 641 t.kr i regnskabsåret 

2020.  

 

Anmodningen er sket på baggrund af, at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme kan konsta-

tere, at de ikke er nået i mål med at få afviklet den fulde overdækning inden udgangen 

af regnskabsåret 2019 og ønsker derfor at afvikle den resterende del i regnskabsåret 

2020. Årsagen til at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme ikke er nået i mål med at afvikle 

underdækningen i 2019 er, ifølge REFA, Stubbekøbing Fjernvarme, udviklingen på 

 

1 Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning. 

2 Vejledning nr. 9297 af 1. juni 2009 om Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) praksis for afvikling af 
over- eller underdækning. 
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rentemarkedet, da hovedparten af den langfristede gæld er finansieret via variabel 

rente hos Kommunekredit, som på grund af det negative renteniveau har udbetalt 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme penge for at låne. Derudover har REFA, Stubbekø-

bing Fjernvarme opnået en besparelse på brændelsomkostningerne via et forsøgspro-

jekt med afbrænding af have-/park affald fra REFA's genbrugspladser.  

 

Det fremgår af REFA, Stubbekøbing Fjernvarmes anmodning, at overdækningen ved 

udgangen af 2019 udgør ca. 641 t.kr.  

 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme har af 18. december 2019 anmeldt et budget for 

regnskabsåret 2020, hvor der er indregnet en overdækning fra tidligere regnskabsår 

på ca. 702 t.kr. Forsyningstilsynet anmodede ved mail af 10. januar 2019 om en kort 

redegørelse for årsagen hertil. REFA, Stubbekøbing Fjernvarme meddeler ved mail af 

13. januar 2020, at forskellen kan tilskrives opdaterede tal for november, hvor der for-

ventes mindre brændselsomkostninger end først antaget. 

 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme har endvidere i sin redegørelse oplyst, at værkets 

budget for 2020 viser en underdækning på 701 t.kr. med uændret varmepris. 

 

Forsyningstilsynet har ved mail af 15. januar 2020 anmodet REFA, Stubbekøbing 

Fjernarme om at redegøre for, hvad varmeprisen ville have været for et standard enfa-

miliehus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh i 2019 og 2020, såfremt REFA, 

Stubbekøbing Fjernvarme ikke havde skulle afvikle den historiske overdækning. Var-

meprisen var 14.934 kr. i 2019 og samme pris er budgetteret i 2020.  

 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme meddelte ved mail af 16. januar 2020, at varmepri-

sen i 2019 og 2020 uden den historiske overdækning ville have været hhv. 15.785 kr. 

og i 15.747 kr.  

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

I forbindelse med denne anmodning har Forsyningstilsynet taget udgangspunkt i 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarmes seneste anmeldte budgetter og priseftervisninger 

samt værkets tidligere indgået aftale med Forsyningstilsynet.  

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at der foreligger en overdækning i varmeforsy-

ningslovens forstand, som er opgjort korrekt i henhold til lovens bestemmelser. 

 

Det følger af vejledningen om Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) praksis om afvik-

ling af over- og underdækning, at en overdækning som hovedregel skal indregnes i 

varmeprisen for det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrø-

rer. En uforholdsmæssig stor overdækning kan efter aftale med Forsyningstilsynet ind-

regnes i priserne over en længere periode.  

 

Det tilføjes, at princippet om nødvendighed i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, inde-

bærer, at priserne svinger over tid alt efter omkostningsudviklingen i varmeværkerne. 

At Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) efter omstændighederne indgår konkrete afta-

ler med varmeværker om en længere afviklingsperiode end 1 år for ubalancer skyldes 

ikke isoleret set den omstændighed, at korte afviklingsperioder kan give prisudsving, 
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fordi udsving i fjernvarmepriserne er et lovbestemt vilkår. Men der kan som følge af af-

vikling af over- eller underdækning være tale om så markante prisændringer ved korte 

afviklingsperioder, at priserne i afviklingsperioden giver fjernvarmeforbrugerne et for-

kert signal om, hvad fjernvarmen koster. 

 

Forsyningstilsynets indgrebsbeføjelse indebærer en adgang til at give pålæg om æn-

dring af tariffer, såfremt et forhold ikke kan bringes til ophør, hvilket implicit foregår via 

en prisregulering i de fremtidige priser. Forsyningstilsynet kan som følge heraf ikke på-

lægge et værk, at afvikle en konstateret overdækning bagudrettet. Dette følger af var-

meforsyningsloven § 21, stk. 4.  

 

I denne sag har aftalen i mellem REFA, Stubbekøbing Fjernvarme og Forsyningstilsy-

net3 indebåret, at den fulde overdækning skulle være afviklet inden udgangen af 2019.  

 

Det faktum at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme imidlertid ikke er kommet i mål med 

denne aftale kan ikke ændre på, at Forsyningstilsynet ikke har beføjelse til at kræve en 

overdækning afviklet bagudrettet. Forsyningstilsynet skal hertil lade det bemærke, at 

en varmevirksomhed i stedet kan vælge at lade overdækningen tilbagebetale bagud-

rettet til forbrugerne som et engangsbeløb.  
 

Forsyningstilsynet kan umiddelbart ud fra priseftervisninger fra 2017/2018 og 2019 

konstatere, at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme har forsøgt at afvikle overdækningen 

ved at sænke priserne. I 2017/2018 var prisen for et standard enfamiliehus med et års-

forbrug på 18,1 MWh 15.311 kr. I 2019 var prisen 14.934 kr. I samme periode har 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarmes budgetterede omkostninger været relativt kon-

stante. REFA, Stubbekøbing Fjernvarme budgetterede desuden med at afvikle den 

fulde overdækning på ca. 1.152 t.kr. i 2019. På baggrund af REFA, Stubbekøbing 

Fjernvarmes mail til Forsyningstilsynet af 16. januar 2020 fremgik det, at varmeprisen i 

2019 og 2020 ville have været hhv. 15.785 kr. og i 15.747 kr uden den historiske over-

dækning. Ud fra ovenstående oplysninger er det Forsyningstilsynets vurderering, at 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme har forsøgt at afvikle overdækningen ved at sænke 

varmeprisen.  

 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme begrunder den manglende afvikling af overdækning i 

2019 med udviklingen på rentemarkedet, da hovedparten af den langfristede gæld er 

finansieret via variabel rente hos Kommunekredit, som på grund af det negative rente-

niveau har udbetalt REFA, Stubbekøbing Fjernvarme penge til at låne. Derudover har 

REFA, Stubbekøbing Fjernvarme opnået en besparelse på brændelsomkostningerne 

via et forsøgsprojekt med afbrænding af have-/park affald fra REFA's genbrugspladser.  

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme i regnskabsåret 

2019 har formået at nedbringe deres overdækning fra ca. 1.152 t.kr. til ca. 702 t.kr. 

Dette svarer til en reduktion på ca. 39 %. Forsyningstilsynet er endvidere ikke blevet 

bekendt med øvrige forhold, der måtte indikere, at budgettet ikke må være opgjort kor-

rekt.  

 

 

3 Sags.nr. 18/15636 
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Forsyningstilsynet finder på baggrund af ovenstående, at der i højere grad er tale om, 

at der er opstået en ny overdækning på baggrund af uforudsete besparelser opstået i 

2019, end der er tale om, at den gamle overdækning ikke forsøgt afviklet.  

 

Forsyningstilsynet finder på baggrund heraf, at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme se-

nest skal afvikle overdækningen på 702 t.kr. i budgettet for 2020.  

 

Som det fremgår i sagsfremstillingen har REFA, Stubbekøbing Fjernvarme gjort gæl-

dende, at værket ved at fastholde varmeprisen for 2019 vil opbygge en underdækning 

på 701 t.kr. i regnskabsåret 2020. Forsyningstilsynet finder det umiddelbart bemærkel-

sesværdigt, at uændrede varmepriser skulle medføre, at overdækningen netop afvikles 

fuldt ud. Forsyningstilsynet skal her gøre opmærksom på, at varmeprisen skal fastsæt-

tes på baggrund af et budget som udgør grundlaget for en regnskabsperiodes varme-

pris. Det er således ikke i overensstemmelse med varmeforsyningsloven først at fast-

sætte varmeprisen for en given regnskabsperiode og derefter tilpasse det bagvedlig-

gende budget. Dette fremgår af varmeforsyningslovens § 21. 

 

Forsyningstilsynet finder på det foreliggende grundlag godtgjort, at varmeprisen er op-

gjort i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og vil derfor ikke pålægge REFA, 

Stubbekøbing Fjernvarme at anmelde et revideret budget med dertilhørende ny varme-

pris. 

 

Forsyningstilsynet vil opfordre REFA, Stubbekøbing Fjernvarme til løbende at foretage 

budgetopfølgninger, såfremt der måtte opstå væsentlige ændringer i forudsætningerne 

for budgettet. I dette tilfælde kan der anmeldes et revideret budget og en ny pris til For-

syningstilsynet med henblik på at sikre, at den fulde overdækning afvikles i regnskabs-

året 2020. Forsyningstilsynet skal hertil lade det understrege, at det er ledelsen i et 

varmeværks ansvar at sørge for tilbageførsel af overdækninger. Det er således ikke 

tilstrækkeligt blot at lade en overdækning indregne i budgettet for derefter at undlade 

og følge op på, om hvorvidt overdækningen reelt tilbageføres, da den ellers blot helt 

eller delvist vil genopstå året efter. 

FORSYNINGSTILSYNETS AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Forsyningstilsynet forventer, at eventuelle overdækninger der måtte opstå i perioden, 

indregnes fuldt ud i varmeprisen i det efterfølgende år, jf. Forsyningstilsynets praksis 

for afvikling af over- eller underdækning, således at REFA, Stubbekøbing Fjernvarme 

undgår, at der igen akkumuleres en uforholdsmæssig stor overdækning. Forsyningstil-

synet forventer endvidere, at fremtidige aftaler indgået med Forsyningstilsynet vil blive 

efterfulgt i henhold til den indgåede aftale. 

 

Afslutningsvis skal vi oplyse, at Forsyningstilsynet ikke senere på baggrund af en klage 

eller på eget initiativ er afskåret fra at tage sagen op til fornyet overvejelse, herunder 

spørgsmålet om opgørelsen af REFA, Stubbekøbing Fjernvarmes overdækning. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

I kan klage over denne afgørelse til Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og 
Energiklagenævnet skal modtage den senest fire uger efter, at I har modtaget denne 
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afgørelse. Klageretten fremgår af § 26 i lov om varmeforsyning og lovbekendtgørelse 
nr. 64 af 21. januar 2019. 
  
Klagen indgives til: 
Energiklagenævnet 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Martin Rank Larsen  

Fuldmægtig  

+45 41 71 43 10 

marl@forsyningstilsynet.dk 

 


