Næstved Varmeværk A.m.b.a.
Åderupvej 22
4700 Næstved
Att.: Jens Andersen, direktør (ja@naestved-varme.dk)

AFGØRELSE | AFVIKLING AF NÆSTVED VARMEVÆRKS OVERDÆKNING
Næstved Varmeværk har ved mail af 11. april 2016 anmodet Sekretariatet for
Energitilsynet (herefter sekretariatet) om tilladelse til afvikling af forventet overdækning pr. 31. maj 2016 på 25.993 t.kr. i varmeprisen over 3 år i perioden
2016/17 - 2018/19.
Næstved Varmeværk har anskueliggjort varmeprisens udvikling ved indregning af
overdækningen over en tidshorisont på hhv. 1, 2 og 3 år, samt påvist varmeprisens
udvikling de seneste år.
Baggrunden for henvendelsen til sekretariatet er, at Næstved Varmeværk efter det
oplyste opnår en stor overdækning i 2015/16 som følge af Energitilsynets afgørelser vedrørende AffaldPlus. For at få en stabil udvikling i varmeprisen har Næstved
Varmeværk ansøgt Energitilsynet om afvikling af overdækningen udover et år,
således at der afvikles ca. 14 mio. kr. i år 2016/17 (54 % af overdækningen) og 6
mio. kr. i årene 2017/18 og 2018/19 (23 % pr. år af overdækningen).
GRUNDLAGET FOR SEKRETARIATETS VURDERING

Varmeforsyningslovens1 § 20, stk. 1 og 2, fastlægger hvilke omkostninger, der kan
indregnes i priserne. Prisfastsættelsen sker ud fra det såkaldte princip om nødvendige omkostninger. Priserne fastsættes på baggrund af årets budgetterede omkostninger.
Indtræffer der væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i årets løb,
kan der anmeldes ændrede priser på grundlag af et revideret budget. Sekretariatet
anbefaler, at der løbende følges op på budgetterne, og at priserne efter omstændighederne tilpasses hertil, for at undgå store over- og underdækninger.
Hovedreglen i Energitilsynets 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. Energitilsynet har dog i visse tilfælde
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tiltrådt en anmodning om afvikling over flere år – typisk op til 5 år - for at undgå,
at varmepriserne svinger unødigt2.
VURDERING OG AFGØRELSE

I forbindelse med denne anmodning har sekretariatet taget udgangspunkt i Næstved Varmeværks budgetterede varmepriser ved indregning af overdækningen over
en tidshorisont på hhv. 1, 2 og 3 år, samt varmeprisens udvikling og niveau i perioden 2012/13-2015/16. Sekretariatet har desuden taget udgangspunkt i Næstved
Varmeværks seneste budgetter og priseftervisninger.
Sekretariatet har foretaget en konkret vurdering af overdækningens beløbsmæssige
størrelse, samt en vurdering af, hvorvidt sekretariatet finder det rimeligt at indregne overdækningen over flere år i modsætning til hovedreglen, som indebærer, at
overdækninger skal føres tilbage til forbrugerne, året efter overdækningen er konstateret.
Sekretariatet lægger til grund, at der foreligger en overdækning i varmeforsyningslovens forstand, som er opgjort korrekt i henhold til lovens bestemmelser.
Næstved Varmeværk forventer, at overdækningen udgør 25.993 t.kr. pr. 31. maj
2016, men har samtidig oplyst, at den faktiske overdækning sandsynligvis vil
overstige dette beløb. De samlede budgetterede omkostninger for 2015/16 udgør
ifølge det senest anmeldte budget 124.298 t.kr., hvilket svarer til, at overdækningen udgør ca. 21 % af omkostningerne. Såfremt overdækningen sammenholdes
med de faktiske omkostninger i den seneste priseftervisning, dvs. for 2014/15,
udgør overdækningen ca. 22 % (af 116.225 t.kr.). Sekretariatet finder på den baggrund, at overdækningen udgør en uforholdsmæssig stor overdækning.
Varmeprisen for et standardhus på 130 m2 har udviklet sig som følger; 14.194 kr. i
2012/13, 14.253 kr. i 2013/14, 14.859 kr. i 2014/15 og 13.350 kr. i 2015/16 (alle
priser inkl. moms). I 2015/16 udgjorde det variable bidrag 421 kr./MWh. Såfremt
hele overdækningen 25.993 t.kr. indregnes i budgettet for 2016/17 vil det efter
Næstved Varmeværks beregninger medføre, at varmeprisen for et standardhus på
130 m2 falder med 18 % for dernæst at stige med 14,4 % i år 2017/18. Det variable bidrag vil falde med 25 %, såfremt hele overdækningen afvikles i år 2016/17.
Ved indregning af overdækningen over 2 år, dvs. i årene 2016/17-2017/18, vil den
samlede varmepris stige med 5 % i forhold til 2015/16 for dernæst at falde i år
2017/18 med 20 %. Det variable bidrag vil udgøre henholdsvis ca. 451 kr./MWh i
2016/17 og ca. 322 kr./MWh i 2017/18, men vil stige igen i 2018/19.
Hvis overdækningen derimod afvikles over 3 år, som anmodet af Næstved Varmeværk, hvor minimum 50 % af overdækningen tilbageføres i 2016/17 og den resterende del af overdækningen ligeligt i 2017/18 og 2018/19, reduceres varmeprisen
gradvist i perioden. Den samlede varmepris falder således med 11,7 % fra 2015/16
til 2016/17, og med 3,3 % i 2017/18 og 2018/19 i forhold til 2016/17. Det variable
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bidrag bliver reduceret fra 421 kr./MWh til ca. 372 kr./MWh i 2016/17, og ca. 355
kr./MWh i 2017/18. Næstved Varmeværk er indstillet på at tilbageføre mest muligt i år 2016/17.
På baggrund af ovenstående kan sekretariatet derfor tiltræde, at Næstved Varmeværk afvikler overdækningen over 3 år, dvs. i perioden 2016/17-2018/19. Sekretariatet har navnlig lagt vægt på, at afvikling af overdækningen over 1 eller 2 år vil
medføre unødige udsving i varmeprisen. Den af Næstved Varmeværk foreslåede
model for afvikling over 3 år med minimum 50 % af overdækningen i år 2016/17
indebærer, at varmeprisen fortsat udvikler sig i en nedadgående tendens uden unødige udsving i varmeprisen. Sekretariatets godkendelse af Næstved Varmeværks
anmodning er givet under forudsætning af, at der som minimum indregnes 50 % af
overdækningen i budgettet for 2016/17.
SEKRETARIATETS AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Sekretariatet forventer, at eventuelle overdækninger der måtte opstå i perioden,
indregnes fuldt ud i varmeprisen i det efterfølgende år, jf. Energitilsynets praksis
for afvikling af over- eller underdækning, således at Næstved Varmeværk undgår,
at der igen akkumuleres en uforholdsmæssig stor overdækning.
Afslutningsvis skal vi oplyse, at Sekretariatet for Energitilsynet 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 Næstved Varmeværks
overdækning.
Klagevejledning er ikke vedlagt.
Med venlig hilsen
Troels Refsgaard Holm
Fuldmægtig
Tlf. 4171 5415
tbho@energitilsynet.dk
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