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AFGØRELSE. Ry Varmeværk kan ikke meddeles undtagelse fra 

henlæggelsesreglerne 

 

INDLEDNING 

 

Ole M. Mikkelsen, revisor for Ry Varmeværk (herefter Ry Varmeværk), har ved mail af 

den 21. februar 2020 anmodet Forsyningstilsynet om tilladelse til at anvende en hen-

læggelse fra 2014/15 i 2020, dvs. efter 5 års fristen i afskrivningsbekendtgørelsen er 

overskredet. Varmeværket er fra 1. januar 2019 – med en overgangsperiode på 6 mdr. 

i andet halvår 2018, overgået til kalenderår. 

 

Henlæggelsen skulle have været anvendt til det øremærkede formål senest 31. maj 

2020 (idriftsættelsesåret/skrotningsåret), da Ry Varmeværk har haft forskudt regn-

skabsår.  

 

AFGØRELSE 

 

 Ry Varmeværk kan ikke meddeles undtagelse fra henlæggelsesreglerne, jf. af-

skrivningsbekendtgørelsens § 11.  

 

 Ry Varmeværk skal tilbagebetale første års henlægger på kr. 500.000 (henlagt i 

2014/2015) til skrotning af Brunhøjvej til forbrugerne jf. afskrivningsbekendtgørel-

sens § 5, stk. 2 og varmeforsyningslovens § 20, stk. 2 og § 21, stk. 4. 

SAGSFREMSTILLING 

 

Om baggrunden for anmodningen om undtagelse bemærker Ry bl.a., at: 

 

 der foreligger en henlæggelsesplan for anlægsinvestering i 2019, som ikke er an-

vendt i 2019. Der er foretaget henlæggelser i 5 år forud for det planlagte investe-

rings år 2019, i henhold til denne henlæggelsesplan. 
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 der på grund af misforståelser mellem Skanderborg kommune og Ry Varmeværk 

er kommet forsinkelser for igangsætning af investeringen. Dette betyder, at den 

investering, der skulle være idriftsat i 2019, først vil blive idriftsat i 2020. 

 

 den første henlæggelse, som er foretaget i 2014/15 på kr. 500.000, er derfor hen-

lagt mere end 5 år, før det faktiske idriftsættelses år.  

 

 der er tale om henlæggelser til brug for skrotning af anlægget på Brunhøjvej,.Ry 

Varmeværk bekræfter at ville skrotte anlægget på Brunhøjvej i 2020. Skrotningen 

af anlægget på Brunhøjvej har ikke betydning for varmeaftagerne, fordi Ry Var-

meværk er en eksisterende virksomhed med mange varmeforbrugere.  

 

 det ikke vil have nogle økonomiske konsekvenser, heller ikke væsentlige økono-

miske konsekvenser, for værket, såfremt der ikke kan opnås den ansøgte undta-

gelse fra henlæggelsesreglerne.  

 

 det vil ikke være realistisk for Ry Varmeværk at skrotte anlægget på Brunehøjvej 

inden 31. maj 2020, hvorfor Ry Varmeværk stadig ønsker undtagelse fra henlæg-

gelsesreglerne frem til udgangen af 2020.  

 

RETSGRUNDLAG 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, giver varmevirksomheder mulighed for at indregne 

nødvendige omkostninger i priserne. Reglerne findes i bekendtgørelse af lov om varme-

forsyning nr. 120 af 6. februar 2020. Bestemmelsen lyder som følgende: 

 

§20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med 

en el-effekt 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 her-

under omkostninger til energispareraktiviteter efter §§ 28 a, 28b og 29, samt finansie-

ringsudgifter ved fremmed-kapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbin-

delse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-

17 og §§ 20 b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet 

vand til andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, giver Energi-, forsynings- og klimaministeren mu-

lighed for at fastsætte regler om, at andre udgifter og omkostninger kan indregnes i var-

mepriserne.  

 

[…] 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at andre ud-

gifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning 

i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og ind-

regning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Ener-

gitilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital. 
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Ministeren har med hjemmel i § 20, stk. 2, udstedt en afskrivningsbekendtgørelse (be-

kendtgørelse nr. nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, 

henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af ind-

skudskapital), hvor der om henlæggelser fremgår følgende: 

 

§ 5. I priserne for opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas kan indregnes 

henlæggelser til nyinvesteringer. 

Stk. 2. Henlæggelser kan tidligst påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsættelses-

sår. 

Stk. 3. I 5 år før idriftsættelsesåret kan der i alt henlægges indtil 75 pct. af den bud-

getterede anlægssum, som denne vil fremtræde på idriftsættelsestidspunktet ved 

akkumulering af de i anlægsperioden bogførte anlægsomkostninger excl. renter. Der 

kan ikke i noget år henlægges mere end 20 pct. af den budgetterede anlægssum. 

Stk. 4. På værker med forenet produktion fordeles anlægssummen på de enkelte 

produkter efter rimelige driftsøkonomiske principper. 

Stk. 5. Såfremt henlæggelserne samlet overstiger 75 pct. af den konstaterede an-

lægssum excl. renter, modregnes det overskydende beløb i priserne i idriftsættelse-

såret og det følgende år. 

 

Forsyningstilsynet kan under visse omstændigheder undtage fra bestemmelsen i § 5: 

 

§11. I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-6 medfører væsentlige ulemper for virk-

somheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, kan Energi-

tilsynet (Forsyningstilsynet) undtage fra bestemmelserne. 

 

Forsyningstilsynets generelle indgrebsbeføjelse er reguleret i varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4, som har følgende ordlyd; 

 

Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med for-

enet produktion eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne 

i §§ 20, 20 b eller 20 c, § 28 b, stk. 4, eller regler udstedt i henhold til loven, giver til-

synet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om 

ændring af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller be-

tingelser, jf. dog stk. 6. 

 

Den 20. december 2016 traf Energitilsynet (i dag Forsyningstilsynet) afgørelse om di-

spensation fra henlæggelsesreglerne vedr. skrotning af blok 7 på Fynsværket jf. 

sagsnr. 16/05079. Af afgørelsen, som kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside, 

fremgår følgende: 

 

”Dispensationsbestemmelsens betingelse om væsentlig ulempe eller urimelig ulig-

hed skal altid være tilstrækkeligt dokumenteret/sandsynliggjort ved vurderingen af en 

anmodning om dispensation. Derudover bør der efter sekretariatets vurdering læg-

ges vægt på, om det forventede skrotningstidspunkt og skrotningsomkostningernes 

størrelse må anses for at være tilstrækkelige og veldokumenterede, ligesom varme-

aftagernes holdning til dispensationsanmodning bør inddrages. Eventuelle fremtidige 

dispensationsansøgninger om henlæggelser til skrotning bør efter sekretariatets vur-

dering behandles i overensstemmelse hermed.” 
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BEGRUNDELSE 

 

I 2014/15 anmeldte Ry Varmeværk den omtalte henlæggelsesplan til Forsyningstilsynet. 

Forudsætningen for at foretage henlæggelser er, at afskrivningsbekendtgørelsen over-

holdes, jf. § 5. Af afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, fremgår det, at henlæggelser 

tidligst kan påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsættelses år. 

 

Da Ry Varmeværk har haft forskudt regnskabs år frem til 1. januar 2019, er det Forsy-

ningstilsynets vurdering, at henlæggelserne som er henlagt i regnskabsåret 2014/2015 

senest skal anvendes pr. 31. maj 2020.  

 

Ry Varmeværk har til Forsyningstilsynet oplyst, at det ikke vil være realistisk for dem at 

kunne skrotte anlægget på Brunehøjvej inden 31. maj 2020. Ry Varmeværk ønsker der-

for undtagelses fra henlæggelsesreglerne frem til udgangen af 2020.  

 

Uanset om man efter afskrivningsbekendtgørelsens regler vurderer, at der er tale om år, 

som i 12. mdr. eller regnskabsperioder, som virksomhederne selv vælger, lægger For-

syningstilsynet til grund, at henlæggelserne henlagt i år 2014/2015 ikke kan anvendes, 

og skal derfor tilbagebetales til forbrugerne i 2020. 

 

Forsyningstilsynet kan undtage for henlæggelsesreglerne i afskrivningsbekendtgørel-

sens § 5, stk. 3, såfremt reglerne medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller 

forbrugere, samt urimelig ulighed mellem virksomheder.  

 

Da Ry Varmeværk har oplyst, at det ikke vil medføre væsentlige ulemper for værket, 

såfremt der ikke kan opnås undtagelse fra henlæggelsesreglerne, er det Forsyningstil-

synets vurdering, at Forsyningstilsynet ikke kan meddele Ry Varmeværk den ønskede 

undtagelse fra henlæggelsesreglerne i henhold til afskrivningsbekendtgørelsens § 11. 

 

Ry Varmeværk skal derfor tilbagebetale første års henlægger på kr. 500.000 (henlagt i 

2014/2015) til skrotning af Brunhøjvej til forbrugerne. 

FORSYNINGSTILSYNETS SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL SAGEN 

 

Forsyningstilsynet skal i forlængelse af ovenstående bemærke, at Ry Varmeværk kan 

indregne de omkostninger, der vil opstå i forbindelse med skrotningen af Brunhøjvej i 

priserne som en driftsomkostning, jf. varmeforsyningslovens § 20, i det år, hvor skrot-

ningen finder sted. Forsyningstilsynet har noteret, at skrotning vi blive foretaget i inde-

værende år. Dvs. at Ry Varmeværk har mulighed for at indregne omkostningerne hertil 

i budgettet og priseftervisningen for 2020, herunder et tilsvarende beløb på 500.000 

kr., såfremt Ry Varmeværk har skrotningsomkostninger af denne størrelse, som Ry 

Varmeværk skal tilbageføre i henlæggelser.  

 

Konkret vil dette således betyde, at det for Ry Varmeværk og Ry Varmeværks forbru-

gere alt andet lige ikke vil opleve nogen prismæssig betydning.  

 

Såfremt Ry Varmeværk vælger at gøre brug af ovennævnte metode, skal Ry Varme-

værk hermed anmelde et nyt budget i 2020 til Forsyningstilsynet for resten af året. Af 
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budgettet skal fremgå en redegørelse for, hvorfor Ry Varmeværk anmelder et nyt bud-

get uden, at priserne ændrer sig.  

 

Tillige skal det af budgettet fremgå, at Ry Varmeværk tilbagebetaler kr. 500.000 i hen-

læggelser til forbrugerne.  

HØRING 

 

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Ry Varmeværk den 18. marts 2020, med en 

kort frist, selvom forvaltningslovens § 19, ikke stiller krav herom. Forsyningstilsynet har 

imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at give Ry Varmeværk lejlighed til at fremkomme 

med en udtalelse inden endelig afgørelse fremsendes.  

 

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt senest den 25. marts 2020. Forsyningstil-

synet hører også gerne, hvis Ry Varmeværk ikke har bemærkninger.  

 

Den 23. marts 2020 accepterede Ry Varmeværk udkastet til afgørelsen, hvorfor der 

den 23. marts 2020 blev fremsendt endelig afgørelse til Ry Varmeværk.  

KLAGEVEJLEDNING  

 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i lov 

nr. 120 af 6. februar 2020 om bekendtgørelse af lov varmeforsyning. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

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 nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Navn: Louise Mary Hansen 

Stillingsbetegnelse: Fuldmægtig 

Tlf. +45 4171 5402 

Mail: lmha@forsyningstilsynet.dk 
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OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE 

Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 

www.forsyningstilsynet.dk. Mener Ry Varmeværk at visse oplysninger bør undtages ef-

ter reglerne om myndigheders tavshedspligt, jf. Forvaltningslovens § 27, bedes Ry Var-

meværk angive disse oplysninger hurtigst muligt med en begrundelse, hvorfor oplysnin-

gerne ikke skal offentligøres. Sådanne oplysninger kan f.eks. være oplysninger om for-

retningsforhold som er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden. 

 

 

 

 

 


