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Fakta om salg af kollektive
varmeforsyningsanlæg
Selvom planerne om at sælge Fjernvarme Fyn er opgivet, er spørgsmålet om salg af
fjernvarmeselskaber stadig åbent. Artiklen gennemgår en række centrale begreber.

JURA

varmeforsyninger har indgået driftsmæssige samarbejder eller ladet sig
overtage/fusionere for at sikre varmeforbrugerne de lavest mulige priser.

Af afdelingsleder Søren Schmidt
Thomsen, Dansk Fjernvarme

Salg af varmeforsyningsanlæg har
fyldt en del i regionale medier i den
seneste tid. Da det er en ret teknisk
diskussion, der samtidig rummer
principielle spørgsmål, gennemgås
her en række centrale begreber og
tolkninger. Dansk Fjernvarmes holdninger til emnet er udtrykt i dette
nummers leder.

Kommunale kontra forbrugerejede varmeforsyninger
Problemstillingen med forrentning af
fri egenkapital er i udgangspunktet
primært til stede i de kommunalt eller
privat ejede varmeforsyninger, idet
der ikke er sammenfald mellem ejere
og varmeforbrugere. I de forbrugerejede varmeforsyninger er der gennem
den demokratiske struktur typisk et
næsten rent sammenfald mellem ejer
og forbruger, og en anmeldelse af
forrentning af en eventuel fri kapital giver derfor normalt ikke meget
mening, selv om det principielt kan
ske.

Salg kan ikke forhindres
Varmeforsyningsloven
forhindrer
ikke, at en varmeforsyning kan sælges. Ved et salg kapitaliseres den
eventuelt frie kapital samt den forventede fremtidige forrentning i
salgsprisen, hvilket er kommunens
incitament til at forsøge at sælge varmeforsyninger.
Principielt kan der i flere situationer
argumenteres for, at et salg vil kunne
give varmeforbrugerne lavere varmepriser. Som eksempel kan nævnes, at
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Hvile-i-sig-selv princippet

Afdelingsleder Søren Schmidt Thomsen,
Dansk Fjernvarme.

det stigende omfang i reguleringen
af varmeforsyninger betyder, at salg
(eller fusion) til en større og mere specialiseret aktør kan give stordriftsfordele, som med hvile-i-sig-selv princippet medfører lavere varmepriser.
Der er gennem den seneste tid set
flere eksempler på, at særligt mindre

HVAD

SIGER LOVEN?

Hvile-i-sig-selv princippet er en af
grundstenene i forbrugerbeskyttelsen
mod et monopol, som en varmeforsyningsvirksomhed reelt er. Hvile-isig-selv princippet kommer til udtryk
gennem varmeforsyningslovens § 20,
der bestemmer, at det kun er de nødvendige omkostninger til at producere fjernvarmen, der kan indregnes i
varmeprisen. Efter liberaliseringen af
elsektoren fandt man det fra statens
side i 2003 nødvendigt at præcisere,
at et salg af en varmeforsyning hverken direkte eller indirekte må føre til
stigende varmepriser (se boks om
varmeforsyningsloven § 20 stk. 7).
Hvis varmeprisen efter et salg stiger,
ligger udfordringen for tilsynsmyndigheden dog i at påvise, hvorvidt
det er salget, der har medført den

HVAD

SIGER LOVEN?

Varmeforsyningsloven §20 stk. 7.
”Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg
omfattet af stk. 1 (kollektive varmeforsyningsanlæg m.v., red), må hverken
direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra anlæg omfattet af
stk. 1 bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke
havde fundet sted, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter
til finansiering ved fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital”.

F J E R N VA R M E N | 6 2 0 1 1

stigende pris, eller om det bunder i
andre forhold, som godt kan indregnes i varmeprisen. Her er erfaringen,
at tilsynsmyndigheden har yderst
vanskeligt ved at foretage denne vurdering. Dette skyldes formentlig, at
mange forsyningsvirksomheder efterhånden har spredt sine aktiviteter
ganske betragteligt og for eksempel
ejer datterselskaber, hvor visse driftsmæssige ydelser i regi af varmeforsyningen købes. Selvom købet af disse
ydelser principielt er konkurrenceudsat, kan det være yderst svært at
påvise, hvorvidt ydelserne er erhvervet til markedspris eller ej. Dermed er
der i sidste ende stor risiko for, at det
bliver varmeforbrugerne, der uanset
varmeforsyningslovens §20 stk. 7,
kommer til at betale for det dræn af
kapital, som salget er udtryk for. Altså
i praksis, at varmeforbrugeren betaler
en overpris.

Beskatning ved salg
Der findes ikke et klart regelsæt eller
konkrete afgørelser fra enten klagenævn eller retssystemet for beskatningen af et overskud ved salg af
en varmeforsyning. På baggrund af
Gentofte Kommunes salg af Nesa i
2003 blev der indgået en politisk
aftale (”Lex Nesa”), som må antages
også at få effekt ved salg af en varmeforsyning. Aftalen betyder, at 40-60 %

af det kommunale provenu skal afleveres til staten. Set fra borgernes og
varmeforbrugernes synspunkt er det
således en relativt dyr måde at tilvejebringe kapital på.

Fri egenkapital og forrentning
Den fri egenkapital er den del af egenkapitalen, som en ejer selv havde
placeret i varmeforsyningsvirksomheden, da varmeforsyningsloven prisbestemmelser trådte i kraft 1. marts
1981. Der er således ikke tale om
penge, som står klar på en konto,
men penge som rent regnskabsteknisk er beregnet ud fra en anslået
værdi af fjernvarmerør, pumpecentraler osv.
Varmeforsyningsloven giver mulighed for en forrentning af den fri
egenkapital. Det forudsætter, at der
er foretaget en opgørelse af den
fri egenkapital, som efterfølgende
accepteres af Energitilsynet. Der foreligger endnu ingen afgørelser herom
til trods for, at den første sag herom
blev indsendt til tilsynsmyndigheden
allerede i 2003, og flere endnu afventer afgørelse.

pital skal i givet fald indarbejdes i
det årlige budget og anmeldes til
Energitilsynet, på lige vilkår med de
øvrige ”nødvendige omkostninger”,
der kan indregnes i varmeprisen.
Størrelsen af den individuelle mulige
årlige forrentning godkendes af tilsynsmyndigheden og kan variere
over tid afhængig af øvrige makroøkonomiske faktorer som inflation
m.v.

Risiko for ketchupeffekt
For varmeforbrugerne kan den lange
sagsbehandlingstid for spørgsmålene om størrelsen af den fri kapital
og den anmeldte forrentning have
konsekvenser for varmeregningen.
Des længere en periode forrentning
accepteres af tilsynsmyndigheden,
des større vil den akkumulerede regning blive for varmeforbrugeren, efter
at afgørelsen falder. Derefter vil varmeprisen falde igen, men fortsat til
et højere niveau end før forrentningen
blev anmeldt, som en del af de nødvendige omkostninger.
sst@danskfjernvarme.dk

Når den fri egenkapital er fastlagt,
kan opnås en løbende forrentning,
som principielt kan anvendes til
andre formål end i varmeforsyningen.
Forrentningen af den fri indskudska-
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