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1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Orientering fra HOFOR 
 
3. Status på handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme 
 
4. Status på affaldsordning 

- Implementering af affaldsplanen 
 
5. Status på belysningsområdet 
 
6. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer: 

1 Jan Saltoft Andersen, Andelsforeningen Milebuen, har bedt om en 
redegørelse om forrentning af indskudskapital efter 
varmeforsyningsloven. 
Bilag 

2 Spørgsmål fra Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2 
Afkølingstarif for ejendomme med TAO-ordning - økonomi 
Bilag 

 
7. Valg til: 

- Arbejdsgruppen 
Poul Juul, Herstedøster Villaby – ejer, blev valgt på 
Brugergruppemødet den 15. marts 2018, men har efterfølgende trukket 
sig, vi skal derfor have valgt en ny kandidat. 

 
8. Orientering fra Forvaltningen 

- Grønt regnskab 
- Evaluering af Grøn Dag den 5. maj 2018 
- Brugergruppedag/tur 

 
9. Eventuelt 
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Brugergruppen 
 

Orientering om forrentning af indskudskapital efter varmeforsyningsloven 
 
Der har i medierne været en del omtale af fjernvarmeforsyningers forrentning af 
indskudskapital. Det er store tal, der nævnes i den forbindelse. Forvaltningen er 
blevet bedt om en redegørelse med udgangspunkt i konsekvenserne for 
varmebrugerne i Albertslund. 
 
Varmeforsyningsloven giver kommuner mulighed for at indregne en forrentning 
af indskudskapital i priserne for varme, jfr. Varmeforsyningslovens § 2 c, stk. 1. 
Forrentningen skal ske efter reglerne fastlagt i bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 
2017: Bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, 
henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af 
Indskudskapital.  
 
Forrentning af indskudskapital er ikke noget nyt. I december 1985 kom den 
første bekendtgørelse som regulerede forholdet. En afgørelse fra Energitilsynet 
i januar 2017 åbnede op for en ny måde at beregne forrentningen. Det fik en 
masse selskaber til at skynde sig at søge om tilladelse til at forrente 
indskudskapitalen. Men det fik også Folketinget og Energistyrelsen til at skynde 
sig at ændre bekendtgørelsen. Der er ifølge bekendtgørelsen tre metoder til 
beregning af forrentning af indskudskapitalen. Den metode som giver det 
mindste beløb skal anvendes. 
 
Albertslund Varmeværk drives som en del af den kommunale forvaltning. 
Varmeværket er ikke et selskab og derfor er der heller ikke en indskudskapital 
at forrente. I praksis er der dog ”skudt” nogle penge i varmeforsyningen fra start 
– og nye fjernvarmekunder opkræves tilslutningsafgift, der i princippet er et 
bidrag til indskudskapitalen. Men indskudskapitalen er ikke forsøgt forrentet. 
 
VEKS er et interessentskab med en indskudskapital fra ejerkommunerne. Den 
nye bekendtgørelse gør, at VEKS ikke forventer at få tilladelse til forrentning i 
2019 og i 2020. I 2018 er der indregnet en forrentning af indskudskapitalen på 
ca. 350.000 kr. i prisen for hele VEKS’ salg af varme. Albertslund Varmeværks 
aftag af varme fra VEKS har i de senere år udgjort en mindre og mindre andel 
af den totale omsætning. I 2016 udgjorde Albertslunds varmekøb 12 % af den 
samlede omsætning i VEKS. 12 % af 350.000 kr. er 42.000 kr., der bliver fordelt 
ud over de måske 225.000 MWh varme, Varmeværket forventer at sælge på et 
år. Så det er under 20 øre pr. MWh varme solgt i Albertslund, der går til 
forrentning af indskudskapital (ex. moms). VEKS oplyser, at forrentningen går til 
at skabe likviditet i selskabet. Hvis pengene blev udloddet til ejerkommunerne 
ville de skulle modregnes i bloktilskuddet fra Staten. 
 
Vestforbrænding er også et interessentskab med en indskudskapital. 
Vestforbrænding leverer fjernvarme til VEKS, så en forrentning af 
indskudskapital påvirker indirekte varmeprisen i Albertslund. Vestforbrænding 
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har i årene 2009 til 2015 indregnet forrentning af indskudskapitalen i priserne. 
For 2016, 2017 og 2018 har Vestforbrænding ligeledes søgt om at kunne 
indregne forrentning af indskudskapital, men beløbet er ikke indregnet i 
priserne. Vestforbrænding ønskede ikke at risikere at opkræve for meget, da de 
var i tvivl opgørelsesgrundlaget og den anvendte rentesats. Vestforbrænding 
har søgt hvert år siden 2008 om at få lov til at indregne forrentning af 
indskudskapitalen i priserne, uden dog at have fået en officiel godkendelse fra 
Energitilsynet. Der ligger således nu en sag om godkendelse af forrentning for i 
alt 275 mio. kr. for hele perioden 2009 til 2018. 
 
I 2019 forventer Vestforbrænding, med de nye regler i bekendtgørelsen, ikke at 
kunne indregne en forrentning af indskudskapitalen i priserne. Som med VEKS, 
så er Albertslunds andel af omkostningerne kun en lille del af de samlede 
omkostninger. Vestforbrænding forventer i 2019 at afsætte 75 % af 
varmeproduktionen i eget net. De resterende 25 % sælges til henhholdsvis 
VEKS og CTR. Er andelen ligeligt fordelt, så er Albertslunds indirekte andel af 
den eventuelle samlede forrentning 1,5 %. Albertslunds andel af den hidtil 
opkrævede forrentning må dog antages at være større end 1,5 %, da 
Vestforbrænding har udvidet deres eget forsyningsnet betragteligt igennem de 
senere år.  
 
Vestforbrænding har anvendt, og vil anvende, forrentningen af 
indskudskapitalen til at forbedre den daglige likviditet. Der vil ikke ske 
udlodninger til ejerkommunerne, der ville blive modregnet i bloktilskuddet fra 
Staten. Og som nævnt, Vestforbrænding forventer ikke at få tilladelse til at 
opkræve forrentning med de nye regler gældende fra 2019. 
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Brugergruppens Arbejdsgruppe 
 

Afkølingstarif for ejendomme med TAO-ordning - økonomi 
 
 
Baggrund 
 
I forbindelse med indførelsen af TAO-ordningen (TilslutningsAnlægs- 
Overtagelse - ordningen) var det en forudsætning, at ansvaret for afkølingen 
overdrages til Varmeværket, det vil sige, at den enkelte fjernvarmebruger, som 
er tilmeldt ordningen, ikke længere kan få straf i tilfælde af en afkøling under 
den fastsatte grænseværdi på 39,6 grader. Fjernvarmebrugeren får stadig 
glæde af bonus i tilfælde af en bedre afkøling end den fastsatte grænse på 39,6 
grader. TAO-ordningen er frivillig og adskilt fra den almindelige 
fjernvarmeøkonomi. Derfor må en fritagelse fra strafbetaling ikke belaste de 
øvrige fjernvarmekunder, der ikke er tilmeldt TAO-ordningen. 
 
 
Dataanalyse 
 
Der er foretaget en analyse af de TAO-kunder, der var tilmeldt ordningen i hele 
2017 svarende til 150 tilmeldte fjernvarmekunder. Det samlede beløb som disse 
kunder burde have betalt i straf var ca. 2.000 kr. Dette beskedne beløb er blevet 
modregnet i den almindelig fjernvarmedrift. Fra 2018 vil dette beløb alene blive 
fordelt på de kunder, der er med i TAO-ordningen, ved at reducere tilsvarende i  
den samlede bonus i tilfælde af en bedre afkøling, hos de kunder der er med i 
TAO-ordningen. 
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