
 

 

 

26. august 2020 

20/03273 

STJO/MLD 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Afgørelse om Rønne Varme A/S’ hen-
læggelser for 2017-2020 

 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har besluttet at rejse sag om Rønne Varme A/S’ (herefter RV) hen-

læggelser i perioden 2017-2020 på i alt 43,291 mio. kr. Henvendelser fra varmeforbru-

gere samt mediedækning gav Forsyningstilsynet grundlag for at undersøge forholdet 

yderligere.  

 

RV har oplyst, at henlæggelserne, som er foretaget i 2017/18 og 2018, er sket med 

henblik på at finansiere en kommende straksbetaling for rådighedsretten over varme-

produktionskapaciteten på Rønneværkets (kraftvarmeværk) blok 6, som ejes og drives 

af Bornholms El-Produktion (herefter BEP). Ombygningen, der både vedrørte blok 6’ el- 

og varmeside, blev tilendebragt og idriftsat i 2017.  

 

RV køber varme fra BEP (og BOFAs affaldsvarme, som har førsteprioritet på leverin-

gen). 

 

Der er efter afskrivningsbekendtgørelsen mulighed for – med forskellige begrænsninger 

– at indregne henlæggelser til nyinvesteringer i priserne. Henlæggelser kan bl.a. tidligst 

påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsættelsessår. Der kan ikke indregnes henlæggel-

ser i idriftsættelsesåret. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at idriftsættelsesåret i afskrivningsbekendtgørelsen må for-

stås som det år, hvori et nyt anlæg er planlagt idriftsat, og ikke som det år, hvori en 

juridisk aftale mellem parter om straksbetaling for en rådighedsret forventes at blive ind-

gået. Forsyningstilsynet vurderer således, at der ikke er holdepunkter for at fortolke af-

skrivningsbekendtgørelsens anvendelse af begrebet ”idriftsættelsesår” som det år, hvori 

RV forventer, at en aftale om en kommende straksbetaling til BEP bliver indgået.  

 

RV har indregnet de omtalte henlæggelser i og efter idriftsættelsesåret for blok 6. På 

den baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at RVs henlæggelser på i alt 43,291 mio. kr. 

er i strid med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen og derfor skal tilbageføres til var-

meforbrugerne via indregning i varmepriserne.  

 

RV har i svaret på Forsyningstilsynets oplæg til forhandling i afgørelsesudkastet ønsket 

en længere afviklingsperiode end til og med 2021, bl.a. for at undgå markante prisud-

sving. Henset til at sikre en balance mellem at undgå voldsomme prisudsving og at sikre 

forbrugerne en tilbagebetaling hurtigst muligt, finder Forsyningstilsynet herefter, at hen-

læggelserne skal være tilbageført senest ved udgangen af varmeåret 2022. 
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Forsyningstilsynet vil tage særskilt kontakt til RV med henblik på en konkret afviklings-

plan for perioden til og med 2022.  

AFGØRELSE  

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om følgende: 

 

 At de af RV foretagne henlæggelser på i alt 43,291 mio. kr., som er indregnet i 

2017/18 og 2018 med henblik på at finansiere en kommende straksbetaling til 

BEP for rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten på Rønneværkets 

blok 6, er i strid med afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2, idet RV har påbegyndt indregning af henlæggelser i 

varmepriserne i 2017 svarende til blok 6’ idriftsættelsesår og efter idriftsættel-

sesåret.  

 

 At RV skal tilbageføre henlæggelserne over varmepriserne, således at henlæg-

gelserne er endeligt tilbageført senest ved udgangen af varmeåret 2022, jf. var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4. RV kan som alternativ til indregning over de 

fremtidige priser på et tidligere tidspunkt udbetale beløbet i forbindelse med 

forbrugernes årsafregning m.v. Forsyningstilsynet vil tage kontakt til RV om-

kring den konkrete tilbageførsel af beløbet.   

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har rejst nærværende sag om RVs henlæggelser i perioden 2017-

20201 på i alt 43,291 mio. kr. Forsyningstilsynet havde modtaget en række henvendelser 

fra varmeforbrugere, som gav Forsyningstilsynet grundlag for at undersøge forholdet 

nærmere. Endvidere har der været mediedækning om problemstillingen.  

 

Forsyningstilsynet kunne ved opslag i RVs registersag konstatere, at der af anmeldte 

investerings- og henlæggelsesplaner alene fremgik ”Investering på BEP”. Forsyningstil-

synet fandt det uklart, hvilken konkret ”Investering på BEP” henlæggelserne var planlagt 

anvendt til. Endvidere kunne Forsyningstilsynet konstatere, at RV havde udskudt idrift-

sættelsesåret to gange, samtidig med at den budgetterede anlægssum var uændret.  

 

Med udgangspunkt i de anmeldte investerings- og henlæggelsesplaner, har Forsynings-

tilsynet i tabel 1 sammenfattet RVs foretagne henlæggelser til ”Investering på BEP”. 

TABEL 1 | FORETAGNE HENLÆGGELSER I PERIODEN 2017-2020 

 
1 RV omlagde med virkning fra maj 2018 sit indtil da forskudte regnskabsår til at følge kalenderåret. 

Dette ses i øvrigt også af tabel 1.   
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mio. kr. 2017/18(1) 2018 

(8 mdr.)(2) 

2019(3) 2020(4) Henlagt 

i alt 

Budgetteret 

anlægssum 

Henlagt til inv. på BEP 24,400 

(20 pct.) 

18,891 

(15 pct.) 

- - 43,291 

(35 pct.) 

122,000 

  (1): Angivet idriftsættelsesår: 2018/19 

  (2): Angivet idriftsættelsesår: 2018/19 

  (3): Angivet idriftsættelsesår: 2019/20 (1. udskydelse) 

  (4): Angivet idriftsættelsesår: 2020/21 (2. udskydelse) 

Kilde: RVs anmeldte investerings- og henlæggelsesplaner i perioden 2017-2020. 

Note: RV sætter tidspunkt for indgåelse af en aftale om straksbetaling for rådighedsret over varmepro-

duktionen på blok 6 lig med idriftsættelsesår i henhold til afskrivningsbekendtgørelsen, jf. nedenfor. 

 

Til brug for den videre sagsbehandling anmodede Forsyningstilsynet derfor RV om at 

redegøre for henlæggelserne. RV fremsendte efter fristudsættelser den 17. april 2020 

redegørelsen med dertilhørende bilag, jf. afsnit ”RVs oplysninger og anbringender” ne-

denfor. 

SAGENS PARTER 

 

Ved mail af 3. juni 2020 oplyste RV efter forespørgsel fra Forsyningstilsynet, hvem der 

efter RVs vurdering er part(er) i sagen, herunder om der eventuelt er storkunder, der 

aftager varme i sådanne mængder, at det kan begrunde partsstatus.  

 

RV oplyste, at RV i 2019/2020 havde et samlet varmesalg på 437.438,83 GJ (foreløbig 

opgjort) fordelt på 5.243 individuelle kundeforhold.  

 

Den største potentielle storkunde er Bornholms Regionskommune.  

 

Regionskommunens varmeaftag er imidlertid fordelt på 73 individuelle kundeforhold, 

hvoraf ingen har et omfang, der kan begrunde en eventuel partsstatus for regionskom-

munen i sig selv. Det største kundeforhold vedrører således ”hjælpemiddelcentralen”, 

som i 2019/2020 havde et varmeaftag på 3.478,1 GJ svarende til 0,80 pct. af det sam-

lede varmesalg. 

 

Heller ikke det samlede varmesalg til regionskommunen har ifølge RV en størrelse, der 

kan begrunde, at regionskommunen må anses for part i sagen. Det oplyses i den forbin-

delse, at regionskommunens samlede varmeaftag for alle 73 individuelle kundeforhold i 

2019/2020 udgjorde 35.122,13 GJ svarende til 8,03 pct. af det samlede varmesalg. 

 

Ligeledes oplyser RV for fuldstændighedens skyld, at den næstfølgende potentielle stor-

kunde, boligselskabet Bo42, i 2019/2020 havde et samlet aftag på 22.395,11 GJ eller 

5,12 pct. af det samlede varmesalg, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at begrunde partstatus 

under nogen omstændigheder. Hertil kommer, at salget til Bo42 ligeledes er fordelt på 

en række – i alt 16 – individuelle kundeforhold, hvoraf de største vedrører en boligblok 

med et varmeaftag i 2019/2020 på 4.452,10 GJ svarende til 1,02 pct. af det samlede 

varmesalg. 

 

Det er derfor RVs vurdering, at der ikke er andre parter i sagen end RV. 
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Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at hverken 

Bornholms Regionskommune, Bo42 eller de almindelige varmeforbrugere aftager varme 

i sådanne mængder, at de ud fra de almindelige forvaltningsretlige principper kan anses 

for at have den fornødne individuelle interesse i sagen, som påkrævet for at opnå parts-

status.   

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at alene RV må anses for at være part i sagen.  

HØRING 

 

Udkast til afgørelse blev sendt i partshøring den 25. juni 2020 med frist for bemærknin-

ger den 16. juli 2020. 

 

Ved mail 8. juli 2020 modtog Forsyningstilsynet RVs høringssvar, jf. nedenstående. 

 

RVs bemærkninger til Forsyningstilsynets vurdering af henlæggelserne  

 

RV fastholder, at ”idriftsættelsesåret” efter afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, i 

det konkrete tilfælde fortsat skal regnes fra det tidspunkt, hvor Rønne Varme forventer 

at opnå råderetten over blok 6, dvs. fra det forventede aftaletidspunkt.  

 

RV bemærker, at afskrivningsbekendtgørelsens brug af ”idriftsættelsesåret” alene skal 

ses som et udtryk for, at bekendtgørelsen oprindeligt primært er udformet med fysiske 

anlægsaktiver for øje.  

 

Ifølge RV afspejler bekendtgørelsens ordlyd således ikke den udvikling, der er sket i 

praksis, hvor både afskrivninger og henlæggelser i stigende omfang – og med myndig-

hedernes accept – ligeledes foretages med henblik på finansieringen af immaterielle 

anlægsaktiver.  

 

Da det langt fra er alle immaterielle anlægsaktiver, der har et underliggende fysisk aktiv, 

vurderer RV, at ”idriftsættelsesåret” i bekendtgørelsens forstand derfor også nødvendig-

vis må skulle fortolkes bredere, end det fremgår af Forsyningstilsynets udkast til afgø-

relse.  

 

Med hensyn til det forhold, at BEP siden idriftsættelsen af blok 6 i 2017 selv har indreg-

net afskrivninger hertil i varmeprisen overfor RV, vil RV over for BEP betinge sig, at de 

allerede indregnede afskrivninger fragår i prisen for den kommende rådighedsret. Der 

er således ikke nogen risiko for, at de samme anlægsinvesteringer som følge af straks-

betalingen vil blive indregnet i varmeprisen overfor RVs distributionskunder to gange. 

 

RVs bemærkninger til Forsyningstilsynets anførte afviklingsperiode 

 

RV bemærker, at en tilbageførelse af henlæggelserne, som foreslået af Forsyningstilsy-

net i forhandlingsoplægget, over en så kort periode, som navnlig i 2020 reelt kun vil 

omfatte årets 4. kvartal, på kort sigt vil medføre store prisudsving og på lidt længere sigt 

vil fordyre erhvervelsen af rådighedsretten, når denne måtte blive aktuel.  
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Ifølge RV vil de store prisudsving skyldes, at RV i sagens natur vil være nødt til at hæve 

varmepriserne til deres nuværende niveau igen i 2022, når tilbageførslen i givet fald er 

tilendebragt.  

 

RV vurderer, at det under normale omstændigheder isoleret set ikke vil udgøre noget 

problem, men i RVs tilfælde ligger den nuværende varmepris imidlertid på et for landet 

usædvanligt højt niveau som følge af den forhøjede varmepris fra BEP, som prissagen, 

der verserer for Forsyningstilsynet2, vedrører.  

 

Da varmeprisen over for Rønne Varmes egne distributionskunder – afhængig af prissa-

gens udfald – i en uvis fremtid derfor meget vel vil kunne komme til at befinde sig på et 

konstant højt niveau, bør en eventuel tilbageførsel af henlæggelserne under alle om-

stændigheder ske over en tilsvarende lang periode, vurderer RV.  

 

RV bemærker, at hvis tilbageførslen sker over en længere periode, vil det således kunne 

medvirke til at dæmpe konsekvenserne af BEPs prisstigninger på mere varig basis frem-

for at sætte forbrugerne i en situation, hvor varmeprisen må forventes at ville stige vold-

somt igen i 2022. 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER FRA RV 

 

Ved mail af 18. august 2020 meddelte RV, at virksomheden ønskede at afgive en kort 

supplerende udtalelse i sagen, inden Forsyningstilsynet traf afgørelse i sagen. RV ville 

fremsende udtalelsen snarest muligt og senest inden for 7 dage.  

 

Den 19. august 2020 imødekom Forsyningstilsynet RVs anmodning med frist for frem-

sendelse af udtalelsen snarest muligt og senest den 26. august 2020. 

 

Ved mail af 19. august 2020 modtog Forsyningstilsynet RVs udtalelse og en offentliggjort 

pressemeddelelse om samme emne fra samme dato. 

 

RV oplyser, at virksomheden har besluttet at tilbageføre de foretagne henlæggelser på 

i alt 43,291 mio. kr. til varmeforbrugerne. 

 

Ifølge RV har virksomhedens bestyrelse efter fornyet overvejelse og i lyset af den senere 

tids udvikling i forudsætningerne for BEPs fremtidige drift konkluderet, at det ikke er i 

andelshavernes interesse at foretage en større straksbetaling for en fremtidig ret til at 

modtage varme.  

 

RV oplyser, at virksomheden har udarbejdet en pressemeddelelse herom, som er of-

fentliggjort i dag, og hvor baggrunden for bestyrelsens overvejelser nærmere fremgår.  

 

RV bemærker, hvilket også fremgår af pressemeddelelsen, at virksomheden endnu ikke 

har lagt sig fast på, hvorledes henlæggelserne skal tilbagebetales. Efter RVs opfattelse 

taler meget dog for til tilbagebetale beløbet over en eller to gange i forbindelse med 

aconto-opkrævningerne.  

 
2 Der er tale om Forsyningstilsynets sag 19/09432 
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RV forventer i givet fald, at godt 2/3 af det samlede beløb vil være tilbageført til forbru-

gerne over varmeprisen inden udløbet af 2020, og at den resterende del vil være tilba-

geført i første halvår 2021.  

 

RV gør opmærksom på, at dette ikke ændrer ved, at henlæggelserne efter virksomhe-

dens opfattelse har været foretaget på et fuldt lovligt grundlag, selvom henlæggelserne 

altså nu tilbageføres. 

RVS OPLYSNINGER OG ANBRINGENDER 

Af RVs redegørelse fremgår blandt andet følgende: 

 

Generelt 

 

RV oplyser, at der foreløbig er henlagt i alt 43,291 mio. kr. med henblik på at finansiere 

en kommende straksbetaling til BEP for rådighedsretten over den i 2015 ombyggede 

varmeproduktionskapacitet på Rønneværkets blok 6. 

 

Ombygningen, der havde til formål at konvertere blok 6 fra kul til biomasse, vedrørte 

både el- og varmeproduktionsdelen. Ifølge RV forventede BEP, at de samlede investe-

ringsomkostninger hertil ville udgøre ca. 135 mio. kr. fordelt henholdsvis 10/90. 

 

De foretagne henlæggelser 

 

RV oplyser, at det ifølge Forsyningstilsynets praksis, jf. Energitilsynets tilkendegivelse 

af 3. december 2012 (j.nr. 12/09.759), er i overensstemmelse med reglerne i varmefor-

syningsloven, at en varmevirksomhed foretager en straksbetaling af større finansierings-

omkostninger i produktionsanlæg, ligesom det tilsvarende er i overensstemmelse med 

disse regler, at en sådan straksbetaling afskrives efter reglerne i afskrivningsbekendt-

gørelsen. Herunder at afskrivningerne indregnes i varmepriserne.  

 

Ifølge RV lagde Energitilsynet i tilkendegivelsen generelt til grund, at et immaterielt an-

lægsaktiv i form af en rådighedsret over et anlæg kan danne grundlag for anvendelse af 

reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, og at hverken varmeforsyningslovens ordlyd el-

ler lovbemærkninger giver holdepunkter for at fortolke afskrivningsbekendtgørelsens an-

vendelse af ordet ”anlæg” snævert.  

 

RV gør derfor gældende, at RVs rådighedsret i forhold til afskrivningsbekendtgørelsen 

udgør et immaterielt aktiv, der i overensstemmelse med Energitilsynets ovennævnte 

praksis vil kunne afskrives over varmepriserne og derfor også – efter samme principper 

– finansieres via henlæggelser.  

 

Udskydelserne af idriftsættelsesåret 

 

De gentagne udskydelser af idriftsættelsesåret skyldes navnlig uoverensstemmelser 

mellem RV og BEP. Blandt andet har RV fra begyndelsen modsat sig ombygningen af 

blok 6, dels fordi den eksisterende produktionskapacitet oversteg RVs varmebehov, 
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men også på grund af uenighed om den af BEP forudsatte fordeling af de samlede in-

vesteringsomkostninger mellem el- og varmeproduktionsdelen.  

 

Disse uoverensstemmelser mellem RV og BEP har både ført til en voldgiftssag og efter-

følgende administrative sager. Derfor har en aftale mellem parterne om en kommende 

straksbetaling trukket ud, hvilket er årsagen til de gentagne udskydelser af idriftsættel-

sesåret. 

 

RV oplyser, at værket på nuværende tidspunkt forventer, at aftalen vil kunne indgås i 

2021, hvorfor idriftsættelsesåret bør korrigeres i overensstemmelse hermed.  

 

Dog gør RV opmærksom på, at aftaleindgåelsen forudsætter, at de godkendelsesmæs-

sige forudsætninger for ombygningen ligger fast (verserende sag ved Energiklagenæv-

net), og at der foreligger en endelig afgørelse om de samlede investeringsomkostnin-

gers fordeling mellem el- og varmeproduktionsdelen, som opfylder de krav, der følger af 

afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 4. RV henviser i den forbindelse til den verse-

rende sag ved Forsyningstilsynet anlagt af RV over prisfastsættelsen på varme fra BEP, 

konkret principper for omkostningsfordelinger, indregning af underdækning m.m., som 

Forsyningstilsynet forventer at træffe afgørelse om senere på året (j.nr. 19/09432).   

 

RV konstaterer, at de gentagne udskydelser af idriftsættelsesåret ikke ændrer på, at 

henlæggelserne er foretaget på et lovligt grundlag og fortsat vil kunne anvendes til fi-

nansieringen af straksbetalingen, såfremt sidstnævnte sker inden for afskrivningsbe-

kendtgørelsens 5-års frist. Dette som følge af, at afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 

2, bestemmer, at henlæggelser tidligst kan påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsæt-

telsesår. Det vil sige, at hvis idriftsættelse ikke sker som planlagt, men senere, skal de 

foretagne henlæggelser ikke af den grund tilbageføres, medmindre afskrivningsbekendt-

gørelsens 5-års frist er overskredet.  

 

I tillæg hertil anfører RV, at selv hvis 5-års fristen må anses for overskredet, betyder det 

ikke, at samtlige foretagne henlæggelser skal tilbageføres, men kun de henlæggelser, 

der oprindeligt er foretaget mere end 5 år tilbage. Herefter skal RV have anvendt den 

første henlæggelse på 24,4 mio. kr., som er foretaget i regnskabsåret 2017/2018, medio 

regnskabsåret 2023.  

 

RV medgiver, at den seneste opgørelse af idriftsættelsesåret, jf. investerings- og hen-

læggelsesplan for 2020, rettelig burde have relateret sig til et enkelt år og ikke to. 

 

Den budgetterede anlægssum 

 

Den budgetterede anlægssum for rådighedsretten er i RVs anmeldte investerings- og 

henlæggelsesplaner opgjort til 122 mio. kr., hvilket svarer til det beløb, der lå til grund 

for BEPs ansøgte kommunegaranti i 2015, der alene dækkede investeringsomkostnin-

gerne til ombygningen af blok 6’ varmeproduktionsdel.   

 

RV har noteret sig, at de faktiske investeringsomkostninger hertil, dvs. efter opførelsen, 

er opgjort til ca. 115 mio. kr., jf. BEPs reviderede garantiansøgning af 26. januar 2018. 
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RV bemærker i øvrigt, at de foretagne henlæggelser på i alt 43,291 mio. kr. fortsat ligger 

væsentligt under 75 pct. af den oprindeligt budgetterede anlægssum på 122 mio. kr., 

hvorfor afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, der bestemmer, at der maksimalt må 

henlægges 75 pct. af den budgetterede anlægssum, er overholdt.  

 

Når RV ikke har fundet grundlag for at korrigere den budgetterede anlægssum, skyldes 

det, at denne – ligesom det forventede idriftsættelsesår – beror på udfaldet af de verse-

rende sager ved henholdsvis Energiklagenævnet og Forsyningstilsynet.  

 

Forsyningstilsynet forstår herved, at RV henviser til klagesagen over BEPs prisfastsæt-

telse, jf. ovenfor hvor denne er nævnt.  

RETSGRUNDLAG 

VARMEFORSYNINGSLOVEN (LBK NR. 1215 AF 14. AUGUST 2020 OM VAR-

MEFORSYNING) 

 

Forsyningstilsynets indgrebsbeføjelse er reguleret i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

der lyder:   

 

§ 21. […] 

Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet 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 tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhand-

ling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med for-

enet produktion eller betingelser, jf. dog stk. 6. 

 

Varmeforsyningsvirksomhederne kan i priserne for produktion og leverance af fjern-

varme ud over de nødvendige indregne omkostninger til driftsmæssige afskrivninger og 

henlæggelser efter regler fastsat af Ministeren. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, ly-

der: 

 

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og omkost-

ninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og forsynings-

ministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt 

til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og med Forsyningstilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital. Klima-, energi- 

og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at anlæg, der er nævnt i § 20, stk. 1, er helt eller 

delvis undtaget fra regler om indregning af driftsmæssige afskrivninger fastsat efter 2. pkt. 

AFSKRIVNINGSBEKENDTGØRELSEN (BEKENDTGØRELSE NR. 941 AF 4. 

JULI 2017 OM DRIFTSMÆSSIGE AFSKRIVNINGER, HENLÆGGELSER TIL 

NYINVESTERINGER M.V.) 

 

Med hjemmel i VFL § 20, stk. 2, har ministeren med delegation til Energistyrelsen ud-

stedt afskrivningsbekendtgørelsen. 

 

Om driftsmæssige afskrivninger nævner bekendtgørelsens §§ 1- 4 følgende:  
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§ 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af de efter 

hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag. 

 

§ 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den konstate-

rede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf. § 5. 

 

§ 3. Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget 

af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet. 

Stk. 2. På værker med forenet produktion fordeles den totale anlægssum på de enkelte produkter 

efter rimelige driftsøkonomiske principper. 

 

§ 4. Afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foretages med indtil 20 procent om året. 

Stk. 2. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 1982 

foretages afskrivninger særskilt for det enkelte års samlede anlægssum. Det enkelte års anlægssum 

skal være afskrevet over en periode på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet. 

 

Om indregning af henlæggelser fremgår følgende af bekendtgørelsens § 5:  

  

§ 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 idriftsættelsessår. 

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

sum, 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 anlægssum excl. ren-

ter, modregnes det overskydende beløb i priserne i idriftsættelsesåret og det følgende år. 

ADMINISTRATIV PRAKSIS 

AFSKRIVNING PÅ STRAKSBETALING - STUDSTRUPVÆRKET 

 

Det tidligere Energitilsyn tog på mødet den 27. november 2012 stilling til spørgsmålet 

om afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på 

Studstrupværket i aftaleperioden (Energitilsynets sag 12/09759). I sagen indgik Aarhus 

Kommune, AffaldVarme Aarhus (AVA) og DONG Energy Thermal Power A/S (DONG 

Energy) en finansieringsmodel med straksbetaling i forbindelse med biokonverteringen 

og levetidsforlængelsen af Studstrup-værkets Blok 3 og fællesanlæg, ejet af daværende 

DONG Energy.  

 

Energitilsynet tilkendegav: 

 

 At AVA i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen kan afskrive på sin straksbetaling til 

DONG Energy og indregne afskrivningerne i varmeprisen som foreskrevet i afskrivningsbe-

kendtgørelsen, og 

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM RØNNE VARME A/S’ HENLÆGGELSER FOR 2017-2020 Side 10/14 

 at det er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, at en varmevirksomhed 

foretager straksbetaling af større finansieringsomkostninger i produktionsanlæg frem for lø-

bende at betale omkostningerne over varmepriserne. Modtageren af betalingerne kan herefter 

ikke indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til varmeaftage-

ren. 

STRAKSAFSKRIVNING PÅ IT-UDSTYR 

 

Energitilsynet har i tilkendegivelse af 26. maj 2008 (j.nr. 4/0920-8901-0182) vedrørende 

straksafskrivning på IT-udstyr taget stilling til, hvordan ordet ”anlæg” skal forstås, da en 

definition heraf ikke fremgår af varmeforsyningsloven. 

 

Energitilsynet tilkendegav bl.a.: 

 

 Begrebet ”anlæg” i afskrivningsbekendtgørelsen må forstås som anlægsaktiver, såvel fysiske 

som ikke-fysiske, anskaffet med henblik på vedvarende brug, herunder færdigudviklede IT-sy-

stemer, bygninger, maskiner og IT-udstyr m.v. 

 

 Det kan ikke generelt tiltrædes, at bestemmelserne i afskrivningsbekendtgørelsen ikke finder 

anvendelse på aktiver af en bestemt art eller med en beskeden anskaffelsessum.  

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Sagen for Forsyningstilsynet drejer sig om, hvorvidt RVs henlæggelser er foretaget i 

overensstemmelse med reglerne.  

 

Det fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at der bl.a. kan fastsættes nærmere 

regler om indregning af henlæggelser til nyinvesteringer i kollektive varmeforsyningsan-

lægs varmepriser. Den nærmere regulering heraf er fastsat i afskrivningsbekendtgørel-

sens § 5. Det fremgår af bestemmelsen i § 5, stk. 2 og 3, at indregning af henlæggelser 

tidligst kan påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsættelsessår, og at der i 5 år før idrift-

sættelsesåret i alt kan henlægges indtil 75 pct. af den budgetterede anlægssum, som 

denne vil fremtræde på idriftsættelsestidspunktet ved akkumulering af de i anlægsperi-

oden bogførte anlægsomkostninger excl. renter. Der kan ikke i noget år henlægges 

mere end 20 pct. af den budgetterede anlægssum. Der kan ikke indregnes henlæggel-

ser i selve idriftsættelsesåret.  

 

Energitilsynet har i sin tilkendegivelse af 26. maj 2008 vedrørende straksafskrivning på 

IT-udstyr taget stilling til, hvordan ordet anlæg skal forstås, da en definition heraf ikke 

fremgår af varmeforsyningsloven. 

 

Energitilsynet tilkendegav, at hverken varmeforsyningslovens ordlyd eller lovbemærk-

ninger giver holdepunkter for at fortolke afskrivningsbekendtgørelsens anvendelse af 

ordet anlæg snævert, hvorfor tilsynet fandt, at det måtte forstås som anlægsaktiver, så-

vel immaterielle som immaterielle, anskaffet med henblik på vedvarende brug.  

 

Ligeledes har Energitilsynet i tilkendelse af 3. december 2012 vedrørende straksbetaling 

for rådighedsret over produktionsanlæg taget stilling til, om en sådan rettighed danner 
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grundlag for anvendelse af afskrivningsreglerne i varmeforsyningsloven henholdsvis af-

skrivningsbekendtgørelsen. 

 

Energitilsynet tilkendegav, at en rådighedsret over produktionsanlæg kan danne grund-

lag for anvendelse af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsens §§ 1-4, samt at det er i 

overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven at foretage en straksbetaling 

af større finansieringsomkostninger i produktionsanlæg frem for løbende at betale disse 

omkostninger over varmepriserne. Varmekøber kan herefter indregne afskrivninger over 

en periode på 30 år fra idriftsættelsestidspunktet, jf. § 4, stk. 2.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i forlængelse heraf, at det på værker med forenet produk-

tion er den fordelte varmeanlægssum, jf. § 3, stk. 2, der kan afskrives på. Der skal ske 

fradrag for evt. indregnede henlæggelser, jf. § 2. Overtager en varmekøber en afskriv-

ningsret, f.eks. som følge af straksbetaling, fratrækkes endvidere de eventuelle afskriv-

ninger, som varmeproducent forud for aftale om straksbetaling måtte have indregnet i 

sine priser, jf. herved bl.a. § 4, stk. 1.  

 

Med henvisning til de to ovennævnte tilkendegivelser er Forsyningstilsynet således enig 

med RV i, at en straksbetaling for erhvervelsen af en rådighedsret over et varmeproduk-

tionsanlæg kan danne grundlag for anvendelse af reglerne i afskrivningsbekendtgørel-

sen, konkret for så vidt angår afskrivninger. 

 

Der ses imidlertid ikke tidligere at være taget stilling til, om dette tilsvarende gælder 

anvendelse af henlæggelsesreglerne. Indregning af henlæggelser og afskrivninger har 

til formål at skabe likviditet til finansiering af samme anlæg, men adskiller sig overordnet 

set ved, at finansieringen sker på to forskellige tidspunkter, henholdsvis før og efter an-

læggets idriftsættelsesår. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at formålet med henlæg-

gelsesreglerne er at skaffe likviditet i anlægsperioden, jf. § 5, stk. 3, via indregning af 

henlæggelser i varmepriserne i op til 5 år før det pågældende anlægs idriftsættelse, jf. 

stk. 2.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at henlæggelsesreglerne tilsva-

rende vil kunne finde anvendelse på straksbetalinger. Forsyningstilsynet tager imidlertid 

ikke med denne afgørelse konkret stilling hertil. Hvorvidt anvendelsen af henlæggelses-

reglerne, herunder kravet efter administrativ praksis om øremærkede formål, i så fald 

forudsætter, at der forudgående indgås en aftale mellem varmeproducent og varmekø-

ber om en kommende straksbetaling eller andre forudsætninger for henlæggelser, tager 

Forsyningstilsynet med denne afgørelse heller ikke stilling til. Det skyldes, at Forsynings-

tilsynet med denne afgørelse uanset aftalegrundlag eller lignende i den konkrete sag 

vurderer, at RVs henlæggelser er foretaget i strid med reglerne og derfor skal tilbagefø-

res til varmeforbrugerne, jf. nedenfor. Forsyningstilsynet kan på et senere tidspunkt – 

evt. i særskilt sag – tage stilling til disse spørgsmål, såfremt det måtte være relevant.  

 

Forsyningstilsynet har noteret, at RV er enig i, at den seneste opgørelse af idriftsættel-

sesåret, jf. investerings- og henlæggelsesplan for 2020, rettelig burde have relateret sig 

til et enkelt år og ikke to. 

 

Forsyningstilsynet er enig med RV i, at en udskydelse af det planlagte idriftsættelsesår 

ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at foretagne henlæggelser skal tilbageføres til 
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varmeforbrugerne, hvis ikke 5-års fristen i afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, er 

overskredet.  

 

Tillige er Forsyningstilsynet enig med RV i, at hvis 5-års fristen overskrides, er det ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at samtlige foretagne henlæggelser skal tilbageføres 

til varmeforbrugerne, men alene den henlæggelse, der er foretaget tidligst, og som gør, 

at 5-års fristen (fortsat) er opfyldt givet det fastlagte idriftsættelsesår, jf. § 5, stk. 2.  

  

Ud fra en ordlydsfortolkning af bekendtgørelsens tekst, herunder i § 5, stk. 2, samt op-

bygningen af og kronologien i bekendtgørelsen i øvrigt, er Forsyningstilsynet imidlertid 

ikke enig med RV i, at idriftsættelsesåret i afskrivningsbekendtgørelsens forstand kan 

sidestilles med det tidspunkt, hvor en aftale om straksbetaling forventes at blive indgået 

mellem BEP og RV – et ”aftaleår”. Forsyningstilsynet vurderer, at idriftsættelsesåret skal 

forstås som det år, hvori det pågældende anlæg forventes idriftsat og starter sin produk-

tion, og ikke som det år, hvori en aftale mellem parter forventes at blive indgået. Forsy-

ningstilsynet finder ikke, at der i varmeforsyningsloven er grundlag for en anden fortolk-

ning, herunder grundlag for en bredere fortolkning af ”idriftsættelsesåret” i bekendtgø-

relsen, jf. RVs høringssvar.  

 

RV påpeger endvidere i sit høringssvar, at bekendtgørelsens ordlyd ikke afspejler den 

udvikling, der er sket i praksis. Forsyningstilsynet bemærker hertil, at tilsynets opgave 

er at administrere reguleringen samt tilsynet med forsyningssektorerne i overensstem-

melse med sektorlovene, herunder i det konkrete tilfælde varmeforsyningsloven. Forsy-

ningstilsynet er ikke regeludstedende myndighed for så vidt angår afskrivningsbekendt-

gørelsen. Kompetencen til evt. at ændre bekendtgørelsens ordlyd tilkommer ministeren, 

som er delegeret til Energistyrelsen.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at en rådighedsret i sig selv ikke er det, der danner grundlag 

for anvendelse af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, men det, som varmekøber 

kommer til at råde over, dvs. rådighedsrettens ”underliggende aktiv” – hvad enten det er 

materielt eller immaterielt. I RVs tilfælde svarer dette aktiv til blok 6’ varmeproduktions-

kapacitet, hvorfor det altså er idriftsættelsesåret knyttet hertil, der er afgørende. Forsy-

ningstilsynet har noteret, at BEP har idriftsat den ombyggede blok 6 i april 2017.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at henlæggelser og afskrivninger knyttet hertil ikke 

kan foretages samtidigt. Dette ville være i strid med opbygningen af og kronologien i 

afskrivningsbekendtgørelsen, jf. herved bl.a. bekendtgørelsens § 2, hvorefter der for nye 

anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den konstaterede 

anlægssum med fradrag af henlæggelser. Dette uanset at det evt. måtte være muligt at 

opstille en finansieringsmodel, der bevirker, at RVs distributionskunder ifølge RV ikke i 

sidste ende risikerer at betale to gange for samme anlægsinvestering pga. straksbeta-

lingen, jf. RVs høringssvar.  

 

Det forhold, at der, som påpeget af RV, verserer sager ved både Energiklagenævnet 

om godkendelsesmæssige forudsætninger for ombygningen af blok 6 og ved Forsy-

ningstilsynet om bl.a. omkostningsfordelinger for samme blok 6, ændrer efter Forsy-

ningstilsynets vurdering ikke herved.  
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Allerede fordi RV har påbegyndt indregning af henlæggelser i varmepriserne i 2017, dvs. 

i idriftsættelsesåret for blok 6, er det således Forsyningstilsynets vurdering, at RV har 

indregnet henlæggelser i strid med afskrivningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, jf. varme-

forsyningslovens § 20, stk. 2. RVs høringssvar har ikke givet Forsyningstilsynet anled-

ning til en ændret vurdering heraf. Forsyningstilsynet fastholder således, at henlæggel-

serne for 2017/18 og 2018 skal tilbageføres til RVs varmeforbrugere ved indregning over 

varmepriserne, jf. § 21, stk. 4.  

 

Da henlæggelser skal anvendes til deres øremærkede formål, forudsætter Forsynings-

tilsynet, at de 43,291 mio. kr. henstår som opsparing i selskabet og kan tilbagebetales 

hurtigst muligt. Forsyningstilsynet lagde i afgørelsesudkastet således op til, at henlæg-

gelserne skulle være endeligt afviklet senest ved udgangen af 2021 efter en nærmere 

afviklingsplan aftalt med Forsyningstilsynet. 

 

RV har i sit høringssvar ytret ønske om en længere afviklingsperiode af hensyn til var-

meforbrugerne uden at præcisere nærmere, hvor lang denne periode skal være. RV 

ønsker en længere afviklingsperiode for at dæmpe prisudsving i forbindelse med tilba-

gebetalingen til forbrugerne samt for at dæmpe konsekvenserne af BEPs prisstigninger 

på mere varig basis, herunder udfaldet af den særskilt verserende sag om prisfastsæt-

telsen på varme fra BEP. 

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af RVs høringssvar genovervejet afviklingsperioden 

for henlæggelserne.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at udgangspunktet for afvikling er, at et beløb, der uret-

mæssigt er opkrævet, hurtigst muligt skal tilbageføres til varmeforbrugerne via varme-

priserne af hensyn til varmeforbrugerne. Dette følger bl.a. af Forsyningstilsynets vejled-

ning til afvikling af over-eller underdækninger (vejledningen er ikke gengivet yderligere i 

denne sag), hvorefter en konstateret over/underdækning skal indregnes i priserne se-

nest i det næstfølgende regnskabsår. Store over/underdækninger vil dog efter skriftlig 

aftale med sekretariatet, kunne indregnes over flere år. Baggrunden har været at undgå, 

at varmepriserne svinger unødigt meget. 

 

RVs samlede henlæggelser udgør et forholdsvist stort beløb/stor procentdel i forhold til 

RVs faktiske omkostninger.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at en tilbagebetaling af henlæggelserne i tilbagebetalings-

perioden alt andet lige må dæmpe den prisstigning, som forbrugerne under RV måtte 

opleve som følge af de BEPs anmeldte prisstigninger.  

 

At varmeprisen for RV ifølge RV i en uvis fremtid måtte befinde sig på et konstant højt 

niveau, gør efter Forsyningstilsynets vurdering ikke i sig selv, at tilbageførslen af de 

henlæggelser, der er opkrævet i strid med reglerne, skal ske over en tilsvarende lang 

periode.  

 

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningstilsynet herefter, at henlæggelserne 

skal være afviklet senest ved udgangen af varmeåret 2022, såfremt henlæggelserne 

afvikles over de fremtidige varmepriser. 
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RV har senest i sine supplerende bemærkninger oplyst Forsyningstilsynet om, at RV har 

besluttet at tilbageføre de foretagne henlæggelser på i alt 43,291 mio. kr. til varmefor-

brugerne. RV har ikke lagt sig endeligt fast på, hvordan henlæggelserne tilbagebetales. 

Meget taler efter RVs opfattelse for, at tilbageføre beløbet over en eller to gange i for-

bindelse med aconto opkrævninger. RV overvejer, at 2/3 af dette beløb er tilbageført 

inden udløbet af 2020, mens den resterende del overvejes tilbageført i første halvår 

2021 efter dialog med Forsyningstilsynet.  

 

RV understreger, at RV fortsat er af den opfattelse, at henlæggelserne har været fore-

taget på et fuldt lovligt grundlag, selvom henlæggelserne nu tilbageføres.  

 

RVs supplerende bemærkninger giver ligeledes ikke Forsyningstilsynet anledning til at 

foretage ændringer. Forsyningstilsynet fastholder, at henlæggelserne er opkrævet i strid 

med reglerne.  

 

På den baggrund, og da Forsyningstilsynet ikke har kompetence til at træffe afgørelse 

om en bagudrettet afvikling af henlæggelser, træffer Forsyningstilsynet denne afgørelse.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse. Forsynings-

tilsynet meddeler derfor klagevejledning nedenfor. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

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

lov nr. 1215 af 14. august 2020 om 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 næv-

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør  


