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Kære Peter
Bestyrelsen i Køge Varme A/S besluttede på bestyrelsesmødet den 18. september 2020 at anbefale Køge Kommune
at lade Køge Fjernvarme forblive en del af VEKS. På den baggrund ønskes det, at kommunen tilkendegiver, om KLAR
Forsyning skal arbejde videre med en model for overtagelse af Køge Fjernvarme.
Jeg har vedlagt et brev med bestyrelsens anbefaling samt et internt arbejdsnotat udarbejdet sammen med VEKS.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger vedr. sagen, er du velkommen til at kontakte mig.
Jeg skal beklage, at behandlingstiden på henvendelsen har været så lang.
Mange hilsner
Line

Venlig hilsen
Line Wilchen Hollesen
Adm. direktør

KLAR Forsyning A/S
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Internt arbejdsnotat
Køge Fjernvarme
KLAR Forsyning har den 20. december 2018 modtaget en anmodning fra Køge Kommune
om at undersøge muligheden for at hjemtage Køge Fjernvarme.
Køge Fjernvarme er i dag en del af VEKS, som er ejet af 12 kommuner. Der har været en
tæt dialog med VEKS siden, anmodningen fra Køge Kommune er modtaget. Dette notat er
udarbejdet i fællesskab.
Køge Fjernvarme vil isoleret set om nogle år få en likviditetsmæssig udfordring i en periode på grund af store investeringer og en lavere omsætning end forventet.
Baggrund
Fjernvarmepris
I forbindelse med beslutningen om at etablere Køge Fjernvarme blev kunder, der tilsluttede sig fjernvarmenettet, lovet en afregningspris, der ville ligge 10 % under de samlede
omkostninger ved anvendelse af naturgas – d.v.s. omkostninger til indkøb af naturgas, afskrivninger på naturgasinstallation samt årligt service på naturgasinstallation. Efter aftalens
indgåelse har naturgasprisen været faldende, hvilket har bevirket, at afregningsprisen for
fjernvarme også er faldet. Det har haft den konsekvens, at omsætningen i Køge Fjernvarme ikke har ligget på det forventede niveau. Dette forhold har en negativ indflydelse på
det dækningsbidrag, der skal anvendes til afskrivning af de afholdte investeringer.
Indtil den 1. maj 2019 har kunderne fået en prisgaranti for en periode af 10 eller 20 år fra
tilslutningstidspunktet. Fra den 1. maj 2019 er tilslutningsbetingelserne ændret således, at
nye kunder tilsluttet efter denne dato afregnes efter en omkostningsbestemt varmepris,
hvilket betyder at økonomien for Køge Fjernvarme for disse kunder ”hviler i sig selv”.
Investeringer i ledningsnet m.m.
Investeringer i udbygningen af fjernvarmenettet i Køge har været større end forventet. Det
samlede investeringsbudget i Køge Fjernvarme med de nuværende udbygningsplaner var
fastlagt til ca. 650 mio. kr. i 2011-prisniveau. Det justerede investeringsbudget for perioden frem til 2026 ligger på ca. 1,1 mia. kr. i løbende priser.
Tilslutnings- og forblivelsespligt
Med virkning fra den 1. januar 2019 har Folketinget ophævet muligheden for at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende kunder.
Såfremt Køge kommune inden udgangen af 2018 havde besluttet at indføre tilslutningsog forblivelsespligt – uden dog straks at aktivere denne mulighed – havde det været mu-
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ligt at afregne alle tilsluttede kunder til en omkostningsbestemt varmepris. Denne mulighed for at sikre økonomien i Køge Fjernvarme foreligger ikke mere.
Der er fortsat tilslutningspligt for ny bebyggelse indenfor Køge Fjernvarmes forsyningsområde, som dette er fastlagt i det gældende projektforslag.
Indregning af likviditetsunderskud
VEKS Transmission (som leverer alt varme til Køge Fjernvarme) har fået Forsyningstilsynets
(tidligere Energitilsynet) godkendelse af at indregne det fremtidige likviditetsunderskud i
Køge Fjernvarme i varmeprisen til VEKS Transmissions øvrige kunder (distributionsselskaber) så længe salg af fjernvarme til kunderne i Køge Fjernvarme på den lange bane bidrager positivt til en nedsættelse af varmeprisen for alle VEKS Transmissions kunder. Beregninger viser, at dette fortsat er tilfældet uagtet udfordringerne med det fremtidige likviditetsunderskud I Køge Fjernvarme.
Denne godkendelse fra forsyningstilsynet har en række af VEKS Transmissions øvrige kunder (distributionsselskaber) imidlertid indbragt for Klagenævnet, hvor sagen fortsat ligger.
Udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco
Siden december 2017 har VEKS købt overskudsvarme fra CP Kelco, og varmen er leveret
ind i Køge Fjernvarmes ledningsnet til VEKS’ variable puljepris. Det betyder, at varmen, der
leveres ind i nettet fra CP Kelco har samme pris, som den varme, der leveres ind i nettet fra
VEKS’ transmissionsledning ved Køge Pumpe- og Vekslerstation (beliggende ved Køge
Kraftvarmeværk).
”Gevinsten” ved den billige varme fra CP Kelco tilfalder derfor kunderne i hele VEKS’ forsyningsområde – og ikke alene kunderne tilsluttet Køge Fjernvarme.
Varmeleverancen fra CP Kelco dækkede i 2019 ca. 48% af det aktuelle varmebehov i Køge
Fjernvarme – en andel, der kan falde til omkring 25% ved fuld udbygning af fjernvarmenettet i Køge.
Undersøgte scenarier
På nuværende tidspunkt er følgende to scenarier undersøgt sammen med VEKS.
Scenarie 1 - Køge Fjernvarme overdrages fuldt ud til Køge Varme A/S
Alle ledningsanlæg og al gæld overdrages til Køge Varme A/S. Overdragelsen skal ske til
en værdi, der er økonomisk bæredygtig for selskabet.
Ved en fuld overdragelse vil det fremtidige likviditetsmæssige underskud, der er i ”aktiviteten” Køge Fjernvarme blive overført til Køge Varme A/S. Det likviditetsmæssige underskud
vil - afhængig af bl.a. naturgasprisens udvikling - optræde indenfor 4-6 år.
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En betingelse for en fuld overdragelse af Køge Fjernvarme må derfor være, at Køge Varme
A/S skal overtage en mindre gæld end, der er optaget på nuværende tidspunkt. Det betyder, at der i VEKS skal foretages en væsentlig nedskrivning af aktiverne inden en overdragelse.
Det fremtidige likviditetsmæssige underskud i Køge Fjernvarme kendes dog ikke på nuværende tidspunkt. Underskuddet afhænger bl.a. af udviklingen i prisen på naturgas, udviklingen i prisen på varme VEKS’ primære leverandører som Avedøreværket, ARGO, Køge
Kraftvarmeværk og Vestforbrænding.
En nedskrivning af aktiverne inden en overdragelse af Køge Fjernvarme fra VEKS til Køge
Varme A/S vil derfor ikke kunne foretages på et oplyst, veldokumenteret grundlag og derfor være behæftet med en del usikkerhed.
Desuden har VEKS som tidligere anført fået Forsyningstilsynets godkendelse af at indregne likviditetsunderskuddet i varmeprisen til øvrige kunder. I bekræftende fald – hvis sagen
falder ud til VEKS’ fordel - vil der ikke være noget likviditetsunderskud og derfor ikke noget behov for at nedskrive aktiver.
Scenarie 2 – Køge Fjernvarme overdrages delvist til Køge Varme A/S
I dette scenarie er det undersøgt, om det er muligt at opdele fjernvarmenettet i Køge
Fjernvarme i transmissionsledninger og distributionsledninger og alene overdrage distributionsledningerne til Køge Varme A/S. Distributionsledningerne og den tilhørende gæld
skal overdrages til en værdi, der er økonomisk bæredygtig for selskabet.
Fjernvarmenettet i Køge er imidlertid opbygget som ét stort net med samme tryk og temperaturniveau i hele nettet. Det vil derfor ikke være muligt på en objektiv måde at opdele
dette net i to net (transmission og distribution) med helt forskellige tekniske parametre.
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