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1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 4. de-
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5. Vedtægtsændring 
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Bilag 7.1. Artikel – Shell vil lave op til 4 GW grøn brint i 

2030 
 
8. Orientering om varmepriser  

Bilag 8. Orientering om varmepriser  
Bilag 8.1. Orientering om varmepriser til CTR’s bestyrelse 
Bilag 8.2. Sammenligning af varmetariffer 2020 
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9. Orientering om øvrige aftaler med producenterne 

Bilag 9. Orientering  
 
10. Orientering om ophør af drift fra Amager 3 

Bilag 10. Orientering  
 
11. Fortroligt materiale 

 
12. Eventuelt 
 
13. Næste møde 

Er fastlagt til d. 27. maj 2020 kl. 08.00 – 10.00 hos ARC, Vindmøllevej 6, 
2300 S. 
 

BESTYRELSENS STRATEGIMØDE 
 
a. Kommunikationsstrategi 
b. Introduktion til CTR’s strategiske arbejde med FN’s verdensmål 

forud for bestyrelsesseminar i august  
c. Introduktion til Dansk Fjernvarmes Grøn varmekampagne 
 
Venlig hilsen 
 
Kamma Eilschou Holm 
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101709 
Bilag 2 Til dagsordenens punkt 
   2 
Til: ORIENTERING  Web J  
 
EMNE: ORIENTERING FRA CTR’S DIREKTION 
 
Personaleforhold 
Vores tidligere bogholder fratrådt, og vi har fået ansat en ny kreditorbogholder pr. 15. marts 2020. 
 
Jacob Højer Simonsen, direktør for Amager Ressourcecenter (ARC), har forespurgt, om Kamma 
Eilschou Holm vil indgå i styregruppen for ARC’s projekt om CO2 fangst på ARC (pilotanlæg). Det 
er min vurdering, at det er i CTR’s interesse at følge dette projekt tæt, og jeg har derfor påtaget 
mig opgaven. 
 
Honorering af bestyrelsens medlemmer 
Ankestyrelsen har d. 17. februar 2020 truffet afgørelse vedr. vederlag til menige medlemmerne af 
bestyrelsen for CTR. Afgørelsen lyder: 
 

Ankestyrelsen tilbagekalder ikke Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse om at godkende faste ve-
derlag til de menige medlemmer af bestyrelsen for CTR I/S. 
CTR I/S kan derfor fortsat vederlægge de menige medlemmer af bestyrelsen for CTR I/S med 25.000 
kr. årligt. 
Vi bemærker for god ordens skyld, at vores afgørelse af 29. juli 2019 om afslag på en årlig regulering af 
bestyrelsesmedlemmernes faste vederlag fortsat gælder. 

 
På denne baggrund vil vi fra ultimo marts tilbageregulere honorarene. 

Energisager i pressen 
 
Klimarådet offentliggjorde deres rapport den 9. marts 2020. På varmeområdet peger klimarådet på 
følgende tiltag: 
 

• For at accelerere udfasningen af fossile brændsler og fremme brugen af blandt andet var-
mepumper på varmeområdet er det nødvendigt med en række initiativer.  

• Afgiften på elektricitet anvendt til opvarmning bør sænkes til 10 øre pr. kWh i 2022 og vide-
re til 5 øre pr. kWh i 2023 som konsekvens af lavere støtte til elproduktion baseret på ved-
varende energi.  

• Der bør indføres fleksible tariffer i elnettet, der er tidsmæssigt og regionalt differentierede, 
så de afspejler de faktiske omkostninger til brug af både transmissions- og distributionsnet.  

• I forlængelse af de første to punkter anbefaler Klimarådet desuden, at kraftvarmekravet og 
brændselsbindingerne på fjernvarmeområdet udfases.  

• Afgiften på certificeret overskudsvarme bør afskaffes.  
• CO2-prisen i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, der anvendes ved god-

kendelse af fjernvarmeprojekter, skal afspejle omkostningerne ved at opfylde 70-
procentsmålet.  

• De regler, der binder visse varmekunder til naturgas, bør fjernes hurtigst muligt.  
• Regeringen bør se på reglerne for afkobling fra naturgasnettet med henblik på at gøre det 

billigere for borgerne at udfase deres naturgasfyr. 
 
Hvis Klimarådets anbefalinger implementeres, vil det være positivt for CTR.  
 
Som omtalt i mail af 26. februar 2020 fra Kamma Eilschou Holm, har indkøb af biomasse hos 
HOFOR fået en del presseomtale ultimo februar. Materiale fra HOFOR til Klima- og Energiudvalget 
var vedlagt mailen. Materialet vedlægges igen her til orientering. 
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Derudover har fremtiden for geotermi, herunder tildeling af licenser været omtalt. Materiale vedlagt 
til orientering. I forlængelse heraf kan det oplyses, at Kamma Eilschou Holm den 26. februar deltog 
i en rundbordsdrøftelse med en Hollandsk delegation på Christiansborg sammen med VEKS, Ål-
borg Forsyning, AffaldVarme Århus og parterne bag GEOOP. 
 
Ørsted udsendte 30. januar en pressemeddelelse om, at Ørsted skal være CO2-neutral i 
2025.Pressemeddelelsen er vedlagt til orientering. CTR blev orienteret forud for pressemeddelel-
sen og svarede følgende: 

”Vi støtter fuldt ud ambitionen om at gøre varmeforsyningen CO2 neutral i 2025. Da hverken 
CTR eller VEKS er blevet andet en hypotetisk orienteret om disse overvejelser tidligere, er det 
vanskeligt på det fremsendte grundlag at give en saglig tilbagemelding. Ikke mindst med den 
korte varsel, der betyder, at vi ikke kan inddrage vores bestyrelse. Vores bemærkninger må 
derfor læses med forbehold herfor. Da der er tale om en produktion, der i dag indgår som for-
syningssikkerhed, lægger vi for det første vægt på, at du i mailen nedenfor skriver, at omstil-
lingen skal ske, uden at forsyningssikkerheden svækkes. I lyset af dette formoder vi, at omstil-
lingen primært vil ske vil anvendelse af certifikater eller lignende. Vi skal derfor for det andet 
gøre opmærksom på, at Forsyningstilsynet på vores forespørgsel har oplyst, at omkostninger 
til køb af certifikater og lignende ikke er en indregningsberettiget omkostning. På den bag-
grund lægger vi til grund, at den ønskede CO2-neutralitet ikke påvirke varmeprisen. 
 
Hvis lovgivningen ændres, vil vores vurdering af de ønskede ændringer skulle ses i lyset her-
af, herunder i lyset af alternative muligheder for en CO2-neutral fjernvarme i hovedstadsområ-
det.” 

 
Varmeplan Hovedstaden 
Arbejdet med at fastlægge rammerne for fremtidens fjernvarme i hovedstadsområdet er godt i 
gang. Der har været afholdt visionsseminar med deltager fra kommunerne, myndigheder, universi-
teter, ngo’er mv. Mødet gik rigtigt godt, og der var mange gode diskussioner. Seminariet afdække-
de, at selv om der er mange variationer af synspunkter og vurderinger, tegner der sig et klart bille-
de af, at fjernvarme bliver ved med at være en væsentligt del af dansk varmeforsyning. Derudover 
er der en overordnet fælles forståelse af, at forbrændingsteknologi er en overgangsteknologi mod 
en forsyningspalette bestående af flere decentrale produktionsenheder baseret på varmepumper 
med forskellige kilder (geotermi, vand, overskudsvarme fra industrien, mv.) og få store overskuds-
varmekilder, som fx P2X. Der er også en fælles forståelse af, at behovet for lagringskapacitet og 
energieffektivisering øges til sikring af forsyningssikkerheden og forsyningsfleksibiliteten. 
 
Forventningen er, at kunne tegne et antal scenarier med tilhørende økonomiske konsekvenser, 
som kan danne grundlag for i de respektive ejerkredse. 
 
Energi på Tværs 
Styregruppen for Energi på Tværs vedtog på mødet i januar at prioritere følgende projekter i de 
underliggende arbejdsgrupper: 

• Kommunal elbil ladestander strategi 
• Forprojekt om damvarmelager i Roskilde 
• Forprojekt om udbredelse af hybridvarmepumper 
• Notat om fossilfri udbygning af fjernvarmen 
• Videospots om rammerne for varmeplanlægning 

o Beløbet gives til fokus på formidling af fjernvarmens værdi i strategisk energiplan-
lægning – gerne i samarbejde med andre for at få mere værdi for pengene. Hvis en 
sådan synergi kan opnås er formen mere underordnet. 

• Vidensopgradering – proaktiv grøn varmeplanlægning 
o Samarbejde med de faglige organisationer, som udbyder viden- og opgraderings-

kurser. 
• Platform for energibesparelser 
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KL Klimaudspil 
Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde deres udspil: Kommunernes CO2-reduktion i ja-
nuar 2020. Udspillet lægger ud med at fastslå, at kommunerne allerede har taget det lokale klima-
lederskab på sig, drevet af et højt ambitionsniveau. KL fremhæver i tema 10, at: ”Kommunerne er 
både som aktive ejere af store forsyningsvirksomheder og som lokalpolitiske ledere de rette til at 
påtage sig opgaven med at koordinere og gennemføre en strategisk energiplanlægning. Herunder 
træffe de politiske valg, der skal til, så der ikke udvikles suboptimerende løsninger hverken inden 
for den enkelte kommune eller på tværs af kommunegrænser”. Konkret kommer KL med 4 anbefa-
linger til at understøtte strategisk energiplanlægning (numrene henviser til KL’s 48 forslag): 
 
6. At kommunerne skal lave strategiske energiplaner. Det kræver, at staten lægger en klar og 
overordnet retningslinje for udviklingen af energiforsyningen i Danmark samt tilvejebringer de nød-
vendige ressourcer og et sikkert regelgrundlag herfor. 
 
7. At staten sikrer rammebetingelser, som skaber sikkerhed ved forsyningsselskabers og kom-
munernes store investeringer i CO2-reduktioner – bl.a. i CO2-neutral varme. 
 
8. At staten genindfører tilslutningspligten til fjernvarme som et værktøj, kommunerne skal 
anvende til at fremme CO2-reduktioner i energisystemet. 
 
9. At staten sikrer stærkere incitamenter for virksomheder og forsyningsselskaber til at gøre 
brug af overskudsvarme fra produktion og i øvrigt sikrer, at afgiftssystemet har en incitaments-
struktur, der understøtter CO2-reducerende tiltag. 
 
Samlet ligger KL’s klimaudspil i fin tråd med de synspunkter, der løbende rejses i CTR’s bestyrelse 
og vi har derfor udtrykt fuld opbakning til KL’s udspil. 
 
Effektivitetsanalyse 
Klima-, energi- og forsyningsministeren har på den ene side sat arbejdet med ny regulering i bero 
for at sikre, at en ny regulering understøtter de ambitiøse klimamål. Samtidig har ministeren dog 
hos Forsyningstilsynet bestilt en ny effektivitetsanalysen af forsyningssektoren og herunder fjern-
varmesektoren. CTR er også blevet bedt om at levere data, hvilket vi naturligvis gør. Analysen mv. 
er nærmere beskrevet i bilaget ”Hvad sker netop nu”. Dansk Fjernvarme har sammen med DANVA 
og Dansk Energi sendt brev til ministeren. (Vedlagt under Energisager i pressen) 
 
Forrentning af indskudskapital 
Vi har i starten af februar fået Forsyningstilsynets godkendelse af forrentning af indskudskapital for 
året 2020. Den godkendte forrentning er på 233.565 kr., og den vil blive indregnet i budget og 
varmepris for 2021. Dermed er CTR’s samlede forrentning af indskudskapital på 23,5 mio. kr. 
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101710 
Bilag 2.1 Til dagsordenens punkt 
   2 
Til: ORIENTERING  Web J  
 
HVAD SKER NETOP NU? 
 
Nyt om Forsyningstilsynets arbejde med ny regulering af fjernvarmesektoren 
Klima- og energiminister Dan Jørgensen bad i midten af januar Forsyningstilsynet om at gå i gang 
med en ny analyse af potentialet for at effektivisere både fjernvarmesektoren og el-
distributionssektoren. Analysen skal være klar allerede senest den 31. marts i år. Forsyningstilsy-
net har skrevet til fjernvarmeselskaberne, at analysens resultater forventeligt kommer til at indgå i 
klimahandlingsplanerne. Forsyningstilsynet har desuden meddelt, at analysen vil tager udgangs-
punkt i data, som varmeforsyningerne har anmeldt i priseftervisningerne i årerne 2016 til 2018. 
Derudover er fristen for fjernvarmeselskabers priseftervisning for regnskab 2019 ændret. For godt 
et år siden blev der vedtaget en ny anmeldelsesbekendtgørelse, hvor fristen for at priseftervise 
regnskab blev flyttet fra 15. september til 15. april, gældende første gang for regnskab 2019. Flere 
varmeselskaber, herunder CTR, bemærkede dengang i høringen, at regnskabet dermed skal ind-
berettes, før det er endeligt godkendt. Forsyningstilsynet fastholdt dog fristen med den begrundel-
se, at den strammere frist var nødvendig for, at tilsynet kunne nå at beregne parametre til regule-
ring. Fristen er nu blevet ændret igen til15. september. Forsyningstilsynet skriver dog, at fristerne 
vil blive taget op igen, når der igen kommer oplæg til ny regulering. 
 
Nye retningslinjer for grøn strøm 
Forbrugerombudsmanden har sammen med en række branche- og interesseorganisationer for-
handlet nye retningslinjer til el-leverandører, som markedsfører og sælger grøn strøm Retningslin-
jerne skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge strøm, der kommer fra vedvarende energi-
kilder, og de træder i kraft fra 1.juni 2020. Dermed bliver der fælles rammer for, hvornår og hvor-
dan el-leverandører kan bruge udsagn som ”grøn strøm” i deres markedsføring.  
Der bliver to kategorier af grøn strøm med forskellige mærkningskrav. For begge kategorier kræ-
ves oprindelsesgarantier udsted af Energinet og en individuel deklaration, som viser, at strømmen 
er baseret udelukkende på vedvarende energikilder.  Den bedste kategori kræver derudover, at el-
leverandøren laver klimatiltag, som yderligere reducerer udledningen af drivhusgasser svarende til 
som minimum den mængde strøm, som kunden forventes at bruge. 
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Til: ORIENTERING  Web J  
 
ENERGISAGER I PRESSEN 
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Bilag 2.3  Til dagsordenens punkt 
   2 
Til: ORIENTERING  Web J  
 
CTR-ÅRSSTATUS 2019 

 
 

CTR’s årsstatus viser resultatet af køb og salg af varme og køb af el i 2019. 



CTR ÅRS STATUS 
1. - 4. kvt. 2019
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Årsstatus 2019

Indledning

1. kv. 2019

Indholdsfortegnelse

Indledning 1
Hovedtal 2
Driftsøkonomi salg 3
Driftsøkonomi køb 4
Produktionsfordeling 5
Anlægsaktiviteter 6

Indhold
Denne statusrapport beskriver CTR's varmekøb og 
varmesalg i 2019.  Aktiviteterne bliver 
sammenholdt med tal for samme periode sidste år 
og med det oprindelige budget for 2019. 

Varmesalg
Varmesalget i TJ til CTR's 5 aftagere blev 2 % 
lavere end budget i 2019. Indtægten fra varmesalg 
ligger 38 mio. kr. under budget, svarende til 2 %, 
pga. mindresalget.

Varmekøb
Varmeleverancerne til CTR's net kommer fra 
affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker 
eller spidslastcentraler, enten direkte eller via 
akkumulatorerne på Avedøreværket og 
Amagerværket.

Det realiserede varmekøb i TJ 2019 er ca. 3 % 
under budget, og udgiften til varmekøb er 4 % 
under budget. 

Der har været højere andel varmekøb fra de dyrere 
anlæg end forventet, men det bliver dog mere end 
opvejet af lavere omkostninger til immaterialle 
anlægsaktiver, fordi afskrivning og forrentning for 
AMV4 starter senere end forventet.

Både varmekøb og -salg er korrigeret for 
varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Opgørelsen viser et nettab på 62 TJ svarende til 
knap ½ % af varmeleverancen.

Primær drift
Resultatet af den primære drift viser 290 mio. kr. 
dvs. en forbedring på 25 mio. kr. ift. det  
oprindelige budget, når vi ser på 2020 isoleret set -
dvs. uden reguleringer vedrørende tidligere år.

Fig. 1.1: CTR’s transmissionssystem.
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Årsstatus 2019

Hovedtal

Opdateret Opdateret
STATISTIK Realiseret Afvigelse Budget Realiseret

2019 2019 2019 2018
Varmesalg til VDS (TJ) 17.892 441 18.333 18.692
 - Frederiksberg 2.670 153 2.823 2.757
 - Gentofte 1.808 26 1.834 1.829
 - Gladsaxe 823 31 853 825
 - København 11.976 187 12.163 12.639
 - Tårnby 616 44 660 642

Varmekøb til VDS (TJ) 17.954 559 18.513 18.779
 - affald 5.296 663 5.959 4.913
 - kraftvarme 11.779 5 11.783 11.625
 - spidslast inkl. HCV SMV spids 880 109 771 2.242

Nettab og stilstandsvarme (TJ) 62 118 180 87

Skyggegraddage 2.544 2.654

ØKONOMI (mio. kr.)

Varmesalg til VDS 2.241 38 2.279 2.144
·   fast betaling 1.100 0 1.100 900
·   variabel betaling 1.141 38 1.179 1.244

Varmekøb netto til VDS 1.906 59 1.965 1.928
·   fast betaling til producenter* 241 489 730 175
·   fast betaling immaterielle aktiver 106 93 198 103
·   variabel betaling* 1.559 523 1.036 1.650

El til pumper 45 4 49 50

Resultat af primær drift 290 25 266 166

*Den store afvigelse på  den faste betaling skyldes, at fast betaling  til ARC fortsat afregnes som variabel.
Dvs. reelt går en stor del af beløbet under variabel betaling til at dække  faste omkostninger på ARC.
VDS = Varmedistributionsselskaber

Røde tal er negative tal
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Årsstatus 2019

Driftsøkonomi salg

Varmesalget blev realiseret som følger:
2019 Realiseret
2019 Salg Fast Variabel Salg

i betaling betaling i alt
Interessentkommuner TJ mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Frederiksberg            2.670             180              172              352 
Gentofte            1.808                84              116              200 
Gladsaxe               823                32                53                85 
København          11.976             762              764           1.526 
Tårnby               616                42                40                82 
I alt         17.892          1.100          1.144          2.244 

Realiseret 2019

Frederiksberg

Gentofte

Gladsaxe

København

Tårnby
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Årsstatus 2019

Driftsøkonomi køb

Varmekøbet blev realiseret som følger:
2019 Realiseret

2019

Produktion
i TJ

Faste omk. 
mio. kr.

Variable  
omk.      

mio. kr.

Samlede  
omk.     mio. 

kr. 

Faste omk. 
Kr./GJ

Variable 
omk. 
Kr./GJ

Samlede 
enheds omk.  

Kr./GJ

Affald              5.296                         -                  441                  441                 -                   83                        83 
 Kraftvarme            11.779                      238             1.011              1.250                20                 86                      106 
 Spidslast                  880                        16                107                  123                18               121                      139 
I alt            17.954                      254             1.559              1.813                14                 87                      101 
El til pumper                   45                    45 

Realiseret 2019

567,663
4,449
2,666
1,783

687,397285
649,765285
149,382285

500,383
37,632

0
37,632

22,354

0

96,425715

Affald

Kraftvarme

Spidslast
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Årsstatus 2019

Produktionsfordeling

2019 Budget
Periode Affald Kraftvarme Spidslast Samtlige

(enhed: TJ) anlæg
I alt 5.959 11.783 771 18.513
I alt % 32,2% 63,6% 4,2% 100,0%

2019 Realiseret
Periode Affald Kraftvarme Spidslast Samtlige
(enhed: TJ) anlæg
I alt 5.296 11.779 880 17.954
I alt % 29,5% 65,6% 4,9% 100,0%

2018
Periode Affald Kraftvarme Spidslast Samtlige
(enhed: TJ) anlæg
I alt 4.913 11.625 2.242 18.779
I alt % 26,2% 61,9% 11,9% 100,0%

Fordeling af varmekøbet

I 2019 samlet set var der mindre varmekøb end budget pga. mindre varmebehov, især i 
februar-april og i december. Køb af affaldsvarme var lavere end budget, bl.a. i februar, hvor 
der var en ovn ude af drift på ARC. Købet af kraftvarme var stort set på niveau med budget, 
mens købet fra spids- og reservelastanlæg lå en smule over budget. Det er en kombination 
af et noget højere spids- og reservelast forbrug i januar, og et lavere forbrug i især februar og 
december.

Købet af varme til CTR's aftagere var i alt 17.954 TJ. 
95,1 % var baseret på affald og kraftvarme, og 4,9 % blev produceret som spids- og 
reservelast. Til sammenligning  var hele 11,9 % baseret på spids- og reservelast  i samme 
periode i 2018 som følge af langvarige udfald på kraftvarmeanlæg.
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Årsstatus 2019

Anlægsaktiviteter

Planlægningsoverslag - Januar 2020

Aktuelt (1000 kr.)

Afholdte 
omkost-

ninger
Godkendt 

budget
Planlæg- nings-

overslag
Planlægnings- 

overslag Procent
Grunde og bygninger 14 4.000 6.450 Driftssikkerhed 69.512 13%
Ledninger 17.172 22.094 24.094 Kapacitet 169.965 31%
Produktionsanlæg 72.824 127.482 355.117 Lovpligtig 4.200 1%
SRO 3.583 11.583 17.083 Omk.reduktion 38.028 7%
Stationer 9.778 17.025 100.961 Arbejdsmiljø 2.000 0%
Rådighedsbeløb 0 0 46.294 Eksternt Miljø 220.000 40%

Ingen 46.294 8%
Hovedtotal 103.372       182.185          550.000             Hovedtotal 100%

Transmissionssystemet
CTR’s transmissionssystem omfatter følgende 
idriftsatte anlæg: 
• et 54 km langt ledningsnet, 
• 27 varmeveksler-stationer, 
• 3 pumpestationer og 
• 14 spids- og reservelastanlæg, hvoraf CTR selv 

ejer de 7.
Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede 
produktionsanlæg udgør ca. 2.000 MJ/s.

Igangværende aktiviteter
CTR's arbejder med opgradering af drev til pumper 
er stort set afsluttet og opgraderingsprojekterne for 
ventilationsanlæg går ind i sin afsluttende fase.
Der foregår fortsat en del koordinering aht. 
byggeaktiviteten i københavnsområdet og følgerne 
for vores ledningsnet.
Etableringen af en 80 MW El-kedel på en Gladsaxe 
central (GLC), er godt i gang, og idriftsættelse 
forventes afsluttet ultimo oktober 2020.

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker
Aktiviteterne på Amagerværket er fortsat 
omfattende, med en række opgraderinger af 
fjernvarme-installationerne, fælles anlæg og 
idriftsættelsen af den nye blok 4.
I forbindelse med udfasningen af dampnettet, er et 
projekt på H.C. Ørsted Værket igangsat, således at 
der kun kan leveres vandbåret varme herfra. 
Idriftsættelse af den nye flisfyrede Blok 4 på 
Amagerværket er i fuld gang, og der forventes 
prøvedrift i marts måned 2020.

Fremtidige aktiviteter
Som opfølgning på den af bestyrelsen 
godkendte CO2 strategi har vi en række tiltag i 
gang.
• Varmepumpeprojektet som udføres i 

samarbejde med VEKS og HOFOR er 
afsluttet. Det er en 6 MW stor eldrevne 
varmepumper, som støttes af EUDP.

• Projekterne for El-kedler er ligeledes en del 
af denne strategi. 

• Der er i planlægningsoverslaget indlagt 
grønne investeringer til varmepumper samt 
ny brændselsforsyning til FVC.  

Nye samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger med meget lave 
gaspriser lægger en dæmper på udbygningen i 
den nordlige del af vores forsyningsområde, 
hvilket bremser yderligere opgraderinger på 
dette system.

Økonomi
Planlægningsoverslaget bliver præsenteret på 
tre måder: 
- Anlægsopdelt 
- Faseopdelt og 
- Kategoriopdelt 
hvor rammen bliver vist i forhold til 
begrundelsen for projekternes gennemførelse.
Anlægs- og kategoriopdelingen fremgår af 
nedenstående tabeller. 
Ud af det totale anlægsoverslag på 550 mio. 
udgør besluttede projekter 182 mio. kr. eller 33 
% af overslaget, hvoraf 103 mio. kr. er afholdt. 
Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 46 
mio. kr. eller 8 %. 
Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i 
gang, udgør 321 mio. kr. svarende til 58 % af 
rammen.

5
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101715 
Bilag 3 Til dagsordenens punkt 
  3 
Til: BESLUTNING   Web J  
 
RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

 
INDSTILLING  
CTR’s administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder indstillingen og godkender  

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 550 mio. kr. 
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 3.881 mio. kr. 

 
PROBLEMSTILLING 
Planlægningsoverslaget beskriver de materielle og immaterielle investeringer vi planlægger for de 
fortløbende 5 år. På baggrund af planlægningsoverslaget indstilles 2 rammebevillinger, hhv. en 
rammebevilling for anlægssager (som er det, vi selv ejer), og en for immaterielle aktiver (som er 
investeringer i brugsrettigheder). Rammebevillingerne forelægges til bestyrelsens godkendelse 2 
gange årligt. 
 
For at en investering kan foretages, skal det konkrete beløb efterfølgende frigives. Beløb over 3 
mio., eller med en varighed over 1 år, kan kun frigives efter høring i kontaktudvalget. Beløb under 
3 mio. kan frigives af direktionen. Når investeringen er foretaget, optræder beløbet som en del af 
CTR’s afskrivningsgrundlag. 
 
Perioden 2020-2025 er kendetegnet ved, at det er sidste periode frem til CTR’s målsætning om 
100 % CO2-neutralitet. På den baggrund må vi forvente, at der i denne periode vil blive investeret i 
yderligere omstilling af CTR’s spids- og reservelastanlæg. På nuværende tidspunkt foreligger der 
ikke en mere konkret plan herfor, men CTR arbejder løbende hermed, herunder med VEKS og 
HOFOR. Da planlægningsoverslaget imidlertid er 5 årigt, vil det ikke være retvisende ikke at med-
tage omkostninger til fremtidig omstilling. På den baggrund er der i dette planlægningsoverslag 
indlagt omkostninger til investering i en 20 MW varmepumpe samt anvendelse af et grønt brænd-
sel på varmecentralen ved CTR’s domicil. Om der realiseres omstillingsprojekter og hvilke, vil blive 
besluttet på baggrund af en sammenhængende beskrivelse, som vi forventer at forelægge besty-
relsen inden årets udgang. 
 
Denne forelæggelse er vores indstilling til den første årlige godkendelse af de 2 rammebevillinger. 
 
ØKONOMI 
Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 550 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 175 mio. kr.  
 
Der er identificeret nye projekter for 250 mio. kr. Den største del af projekterne - 220 mio. kr. - er 
en del af den grønne omstilling (eksternt miljø), og omfatter et 20 MW varmepumpeanlæg samt et 
mere miljøvenligt brændsel til spidslastcentralen her på Frederiksberg. 
 
Det største kørende projekt er 80 MW El kedlen i Gladsaxe, hvis budget er justeret til 58,5 mio. kr.  
Endvidere er der afsluttede ventilationsprojekter for ca. 20 mio. kr. 
 
Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 3.881 mio. kr., hvil-
ket svarer til en samlet forøgelse på 216 mio. kr. Forøgelsen dækker primært over, at CTR´s andel 
af AMV4 projektet er blevet fremskrevet med udviklingen af byggeomkostninger i alt 3.461 mio. i 
løbende kr. Beløbet svarer til CTR’s andel på 63,16 % af de 5,1 mia. kr., som blev aftalt tilbage i 
2014. 
 
TIDLIGERE BESLUTNINGER 
Bestyrelsen godkendte den seneste revision af planlægningsoverslaget og rammen til immaterielle 
anlægsaktiver på bestyrelsesmødet d. 2. oktober 2019.  
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Den detaljerede opgørelse for CTR’s egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 3.1, har været 
forelagt teknikerudvalget på møde d. 04-02-2020. Rammen er blevet anbefalet af teknikerudval-
get. 
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen 05-03-2020. 
 
BILAG 
3.1 Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag  
3.2 Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver 
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200406/101716 
Bilag 3.1 Til dagsordenens punkt 
   3 
 REDEGØRELSE  Web J  
 
RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG 

RESUMÉ 
Den seneste revision af planlægningsoverslaget, med en ramme for anlægssager på 375 mio. kr., blev 
godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2019.  

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 550 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 175 mio. kr. Ram-
men er blevet anbefalet af teknikerudvalget. 
 
1.  PLANLÆGNINGSOVERSLAG, JANUAR 2020 
Planlægningsoverslagets projekter fordelt på hovedposter fremgår af tabel 1. Opdelingen på hovedpo-
ster svarer til den måde, vi bogfører på, således at der er sammenhæng mellem planlægningsover-
slag, budget og regnskab i oversigten. 

Rækkeetiketter 
Afholdte  

omkostninger 
Godkendt  

budget 
Nyt 

PO20-1 
Gammelt  

PO19-2 

Difference  
PO20-1 - 

PO19-2 
Grunde og bygninger 14 4.000 6.450 6.450 0 
Ledninger 17.172 22.094 24.094 25.305 -1.211 
Produktionsanlæg 72.824 127.482 355.117 151.002 204.115 
SRO 3.583 11.583 17.083 11.583 5.500 
Stationer 9.778 17.025 100.961 86.949 14.012 
Rådighedsbeløb 0 0 46.294 93.711 -47.417 
Hovedtotal 103.372 182.185 550.000 375.000 175.000 

Tabel 1. Alle beløb er i hele 1.000 kr. løbende priser 

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 182 mio. kr. eller 33 % af omkostningerne, hvoraf 103 mio. 
kr. er afholdt.  
Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 46 mio. kr., svarende til 8 %.  
Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 322 mio. kr., hvilket svarer til 58 % af rammen.  

I tabel 2 er projekterne grupperet efter den primære begrundelse for at gennemføre projekterne. 

Rækkeetiketter 
Afholdte  

omkostninger 
Igangsatte  
aktiviteter 

Fremtidige  
aktiviteter Total 

Driftssikkerhed 18.274 11.273 39.965 69.512 
Kapacitet 71.655 45.381 52.929 169.965 
Lovpligtig 1.723 2.477 0 4.200 
Omkostnings reduktion 11.705 19.696 6.627 38.028 
Arbejdsmiljø 0 0 1.986 2.000 
Eksternt miljø 14 0 220.000 220.000 
Rådighedsbeløb 0 0 46.294 46.294 
Hovedtotal 103.372 78.827 367.801 550.000 

Tabel 2. Alle beløb er i hele 1.000 kr. løbende priser 

Den største del af projekterne - 220 mio. kr. - er en del af den grønne omstilling (eksternt miljø), og 
omfatter et 20 MW varmepumpeanlæg samt et mere miljøvenligt brændsel til FVC2. 
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En væsentlig del af projekterne – 170 mio. kr. - er motiveret i en bevarelse henholdsvis opgradering af 
eksisterende produktionsanlæg. Endvidere en udvidelse af kapaciteten med et 80 MW el-kedelanlæg. 
Herefter udgør opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion hhv. 70 mio. kr. og 38 mio. 
kr.  

Af væsentlige projekter for opretholdelse af driftssikkerheden i systemet er: 

• Udskiftning af hovedafspærringshaner og  
• Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler  

Projekter, der er motiveret i en samlet omkostningsreduktion, er hovedsageligt renovering af ventilati-
onsanlæg, hvor der spares el og omkostninger til vedligehold. Endelig er der en del projekter, som bli-
ver gennemført som følge af lovpligtige krav. Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret 
endnu. 

 
2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGETS RAMME  
Rammen i dette planlægningsoverslag er hævet i forhold til seneste planlægningsoverslag, hvilket 
dækker over en række justeringer, jf. tabel 3. 

  Difference 
Nye projekter 249.455 
Revision overslag eksisterende projekter -5.180 
Delafskrivninger 0 
Afsluttede projekter -21.858 
Udgåede projekter 0 
Justering rådighedsbeløb -47.417 
Samlet revision af rammen 175.000 

Tabel 3 Alle beløb er i hele 1000 kr. løbende priser 

De væsentligste ændringer (større end 3 mio. kr.) er som følger: 

Nye projekter 

• FVC ombygning til grøn energi (100 mio. kr.) 
• Etablering af 20 MW varmepumpe (120 mio. kr.)  
• Udskiftning af hovedafspærringshaner (10 mio. kr.) 
• Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler (10 mio. kr.)  
• Opgradering af PLC’er (4 mio. kr.) 
• GLC Etablering af economicer (3 mio. kr.) 

 
Eksisterende projekter – Revision af overslag 

• GLC2 80 MW elkedel – overslaget er hævet fra 55,0 mio. kr. 58,5 mio. kr.  
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Afsluttede og udgåede projekter 

Siden seneste planlægningsoverslag er følgende projekter afsluttet og sat til regnskabsmæssigt akti-
vering eller restafskrevet: 

• Strk. 120 udskiftning af el- og ventilationsanlæg  
• JÆW opgradering af ventilationsanlæg  
• VPW opgradering af ventilationsanlæg  
• MØW opgradering af ventilationsanlæg  

 

Justering af rådighedsbeløb 

De resterende 47 mio. kr. er justeret via planlægningsoverslagets rådighedsbeløb, som derefter udgør 
8 % af planlægningsoverslaget. 

 

3. IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER 

Der søges ikke om igangsættelse af nye projekter. 

4. ORDFORKLARING 
Planlægningsoverslag Ramme dækkende alle de anlægsprojekter, som vurderes som realistiske 

inden for den aktuelle femårs periode 

Program Samling af projekter som teknisk omhandler samme problemstilling, men 
som geografisk er fordelt ud på en række forskellige anlæg 

Projekt Budgetmæssig underopdeling af planlægningsoverslaget 

Budget Beløb der af KU frigives fra planlægningsoverslaget til at gennemføre de 
forskellige projekter 

BILAG 

I forbindelse med behandlingen af materialet i teknikerudvalget har der været vedlagt detaljeret over-
sigt over alle enkeltprojekterne. 
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101717 
Bilag 3.2 Til dagsordenens punkt 
   3 
 REDEGØRELSE  Web J  
 
RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  
 
FORMÅL 
At afsætte midler i budgettet til, at vi kan indgå aftaler med eksterne parter om selv at finansiere 
omkostninger til: 

• CTR’s andel af investeringer i kraftvarmeanlæg og andre eksterne produktionsanlæg 
• Større ombygninger og ny installationer af CTR-relaterede fjernvarmeinstallationer 
• Mindre ombygninger og opgraderinger på CTR-relaterede fjernvarmeinstallationer 

Betaling foretages kontant i takt med arbejdernes afslutning i henhold til indgået aftale.  
Omkostning bogføres enten som et immaterielt anlægsaktiv, hvor der foretages løbende afskriv-
ninger i henhold til gældende regler, eller som en vedligeholdsomkostning over vores køb af 
varme. Generelt vil investeringer i immaterielle aktiver under 5,0 mio. blive betalt som en omkost-
ning til køb af varme og over 5,0 mio. kr. ved løbende afskrivninger. For at vi kan opnå Energitilsy-
nets tilladelse til at aktivere løbende betalinger på immaterielle aktiver som en afskrivning, kræver 
det, at moderselskabet etablerer en garantistillelse. 
 
Ved flerårige projekter er der en rentefordel ved proceduren, og ved at finansiere mindre projekter 
ved en kontant betaling uden om værkernes almindelige D&V budgetter, vil den administrative pro-
cedure med at få godkendt og igangsat fjernvarmeprojekter - som vi ønsker fremmet - blive nem-
mere. 
 
RESUMÉ 
Bestyrelsen har den 2. oktober 2019 godkendt, at der dels kan arbejdes med en økonomisk 
ramme, som direktionen kan disponere inden for, dels at rammen på baggrund af en detaljeret op-
gørelse, som er godkendt af kontaktudvalget, blev fastsat til 3.665 mio. kr. 
 
Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 3.881 mio. kr., hvilket 
svarer til en samlet forøgelse på 216 mio. kr. Forøgelsen dækker primært over, at CTR´s andel af 
AMV4 projektet er blevet fremskrevet med udviklingen af byggeomkostninger i alt 3.461 mio. i lø-
bende kr. Beløbet svarer til CTR’s andel på 63,16 % af de 5,1 mia. kr., som blev aftalt tilbage i 
2014. 
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REDEGØRELSE 
Der er tale om forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regn-
skabsmæssigt opgjort pr. 28. januar 2020). 
  Sep. 2019 (t.kr.) Marts 2020 (t.kr.) Forskel 
Forstudier - Ikke igangsatte projekter 75.484 65.795 -9.689 
Igangværende 3.574.279 3.769.093 194.813 
Idriftsat - Aktiverede projekter 0 0 0 
Afsluttet 15.260 46.140 30.879 
Hovedtotal 3.665.024 3.881.027 216.003 

 
Der er sket en række forskydninger mellem de forskellige typer af aktiver, da nogle af projekterne 
er blevet godkendt og sat i gang, mens andre er afsluttet og blevet aktiveret. De enkelte projekters 
økonomiske status er relateret til forholdene på det aktuelle tidspunkt. Der er derfor ikke tale om 
en forskel for de samme projekter, men om en forskel for gruppen af projekter hørende til typen på 
det aktuelle tidspunkt. 
 
I kategorien ’Forstudie – Ikke igangsatte projekter’ er der sket en reduktions på 9,7 mio. kr. men 
puljen indeholder hovedsagelig projekter med et forprojekt på en varmepumpe på Amagerværkets 
blok 4, Genanvendelse af kondensaten fra Amagerværkets blok 4 og evt. forøget lagerkapacitet 
på biomasse. Projektidéerne er fortsat i en tidlig fase. 
 
Justeringen i kategorien ’Igangværende projekter’ dækker over en række renoveringer af fællesan-
læg herunder asfaltbelægninger, sikkerhedsopdatering af CTR’s pumpestation, sammenlægning 
af kontrolrum og administrationsbygning. 
De altoverskyggende aktiviteter under igangværende projekter er forsat Amagerværkets Blok 4, 
hvor projektet har nået det maksimale beløb, som kan indeholdes i varmeaftalen. Der arbejdes på 
en aftale for en evt. overskridelse af varmeaftalens rammebeløb. 
 
Listen med de forskellige projekter fremgår af nedenstående tabel. 
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Projekt navn Anlæg Ejer 

Total  
budget 

(t.kr.) 
CTR  

andel 

Godkendt 
budget sep. 

19 (t.kr.) 

Udkast 
budget 

marts 
2020 

(t.kr.) 

Faktiske 
omkostning. 

(t.kr) 2020 2021 2022 2023 2024 
Rammebevilling for HCV og SMV projekter HCV/SMV Ørsted 163.780 48% 79.748 79.748 79.748 0 0 0 0 0 
Genaktivering af langtidslagre Biomasse PROD-AVV2 Ørsted 0 33% 14.660 0 0 0 0 0 0 0 
AMV4 - Nyt flis KV. PROD-AMV4 HEP 5.479.908 63% 3.237.865 3.460.995 3.058.754 202.241 200.000 0 0 0 
AMV4. Disponibelt lager PROD-AMV4 HEP 52.228 63% 38.583 32.986 0 4.379 25.449 3.158 0 0 
AMV4. Varmepumper til kondensat og/eller proceskø-
levand PROD-AMV4 HEP 32.400 63% 20.337 20.463 0 126 2.021 9.474 8.842 0 
Fælles anlægsaftale AMV PROD-AMVX HEP 215.162 55% 125.000 130.299 4.560 0 120.528 2.773 2.439 0 
AMV1 Aftaler PROD-AMV1 HEP 224.300 27% 51.412 64.048 35.206 13.606 2.546 2.693 2.537 7.470 
Olietanksprojekt PROD-AVV2 Ørsted 6.355 33% 2.118 2.118 2.118 0 0 0 0 0 
HCV 7 EOLinvesteringer PROD-HCV Ørsted 26.671 45% 25.212 12.969 12.469 500 0 0 0 0 
AMV11 Fælles fjernvarmeanlæg PROD-AMV11 HEP 77.529 52% 34.785 40.342 31.804 2.959 5.579 0 0 0 
HCW Udskiftning 25/6 barg veksler PROD-HCV Ørsted 11.275 48% 7.000 5.412 5.412 0 0 0 0 0 
HCV trykhold, varmhold PROD-HCV Ørsted 59.798 51% 28.303 31.037 2.278 17.659 11.100 0 0 0 
AVV Træpillelager analyse og modning PROD-AVV2 Ørsted 2.441 25% 0 610 303 307 0 0 0 0 
Grand total     6.351.848 0 3.665.024 3.881.027 3.232.652 241.777 367.223 18.098 13.818 7.470 

Fordeling på Anlægsejere   Ejer 

Total  
budget 

(t.kr.) 
CTR  

andel 

Udkast 
budget  
Sep. 19 

(t.kr.) 

Godkendt 
budget 

Marts 20 
(t.kr.) 

Faktiske 
omkostning. 

(t.kr) 2020 2021 2022 2023 2024 

  Ørsted 322.677  185.345 159.821 104.303 33.318 22.200 0 0 0 

  HEP 6.081.527  3.507.983 3.749.134 3.130.324 223.311 356.123 18.098 13.818 7.470 
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101718 
Bilag 4 Til dagsordenens punkt 
  4 
Til: BESLUTNING   Web J  
 
REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2020 
 
INDSTILLING  
CTR’s administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder indstillingen og godkender 

1. Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2020.  
2. At overdækning for regnskab 2019, ud over de 85,5 mio. kr. som allerede er indregnet som 

et nedslag i 2020 prisen, bliver tilbageført som engangsbeløb til distributionsselskaberne, 
når endeligt regnskab foreligger. Beløb til tilbageførsel er med prognose 3 for 2019 45,8 
mio. kr. Beløbet er forholdsvis sikkert, men der kan ske mindre justeringer ved revision og 
endeligt regnskab. 

 
SAGENS BEHANDLING 
Budget for 2020 blev godkendt af bestyrelsen 2. oktober 2019. Denne regnskabsprognose 1 sam-
menstiller aktuel forventning til 2020 med budget. 
 
PROBLEMSTILLING 
Prognosen 1 for 2020 viser lavere omkostninger til varmekøb end budget. Det skyldes, at prisen på 
varme fra ARC, som leverer ca. ¼ af varmen til CTR, er blevet væsentligt lavere end vores forvent-
ning ved budget. Også andre forhold spiller ind, men den lavere omkostning til varme fra ARC er 
den primære årsag. De lavere omkostninger betyder, at den underdækning, vi har budgetteret med 
i 2020, ser ud til at blive 60 mio. kr. mindre. Fordeling af varmekøb mellem anlæg, og dermed om-
kostningerne i resten af 2020, er dog fortsat behæftet med stor usikkerhed, bl.a. fordi Amagervær-
kets blok 4 fortsat er en ny blok i puljen.  
 
Prognose 3 for 2019 viser også et forbedret resultat: I 2020 prisen har vi ved budget indregnet en 
tilbagebetaling af 85,5 mio. kr. i overdækning 2019, men overdækningen ser lige nu ud til at blive 
på 131,3 mio. kr. Dvs. en forbedring på 45,8 mio. kr., som ikke er indregnet som nedslag 2020 pri-
sen. Vi lægger op til at tilbageføre dette som et engangsbeløb til distributionsselskaberne. Den ind-
tægt, de dermed uventet opnår i regnskabsår 2020, kan – afhængigt af udviklingen af deres øvrige 
indtægter og omkostninger – medføre en overdækning hos distributionsselskaberne for regn-
skabsåret 2020, som de i givet fald skal tage højde for ved budgetlægning for 2021. 
 
ØKONOMI 
Prognose for akkumuleret overdækning ultimo 2020 er pt. på 105,8 mio. kr. Ved tilbageførsel af 
45,8 mio. kr. vedr. resultat 2019 som skitseret mindskes dette til 60 mio. kr., som bliver overført til 
2021- prisen – afhængigt af udviklingen i det resterende regnskabsår - og svarer til et nedslag i 
2021-prisen på ca. 3,3 kr./GJ eller 250 kr./år for en slutbruger i en 75 m3 lejlighed.  
 

Forventning   
Akkumuleret 

resultat 
Tilbagefør-

sel +Resultat 
Akkumuleret 

resultat 
Prognosetidspunkt Version 2019   2020 2020 
Sept. 2019 B-20 85,5   -85,5 0,0 
Marts 2020 RP20-1 131,3   -25,5 105,8 
2020 v. tilbageførsel 45,8 mio. kr. RP20-1 131,3 -45,8 -25,5 60,0 

 

 
TIDLIGERE BESLUTNINGER 
Budget for 2020 blev godkendt af bestyrelsen 2. oktober 2019.  
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen 05-03-2020. 
 
BILAG 
4.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2020 
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101719 
Bilag 4.1 Til dagsordenens punkt 
   4 
 REDEGØRELSE  Web J  
 
REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2020 
Prognosen sammenholder budgettet for 2020, som blev tiltrådt af bestyrelsen i oktober, med en ny 
vurdering af den samlede økonomi nu primo 2020. Vurderingen tager dels højde for forventet års-
resultat 2019 og ændringer i fordeling af varmekøb mellem anlæg og pris for varmekøbet 2020 
samt en opdateret forventning til anlægsinvesteringer og øvrig drift. 
 
Prognosen indeholder 2 opstillinger af resultat 2020: 

1. Resultat efter varmeforsyningslovens regler, tabel 1, med særligt fokus på akkumuleret re-
sultat i et flerårigt perspektiv. Varmeforsyningslovens regler skal sikre, at vi hverken opho-
ber over- eller underdækning. Investeringer i anlæg indgår kun i resultatet i form af afskriv-
ninger. 

2. Resultat ud fra den kommunale opstillingsform, tabel 2, som belyser vores betalingsevne 
ud fra de forventede finansforskydninger i resten af 2020, herunder optagelse af lån. De 
samlede omkostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.  
 

1. Resultat efter varmeforsyningsloven – tabel 1 næste side 
Prognose1 for 2020 viser lavere omkostninger til varmekøb end budget. Det skyldes helt primært 
billigere varme fra ARC. De lavere omkostninger betyder, at den underdækning, vi har budgetteret 
med i 2020 for at udligne forventet overdækning i 2019, ser ud til at blive mindre – fra en under-
dækning på 85,5 mio. kr. til en underdækning på 25,5 mio. kr. Forbedringen har en positiv effekt på 
i alt 60 mio. kr. eller 3,3 kr./GJ. 
 
Forventet resultat 2019 er desuden forbedret fra en akkumuleret overdækning på 85,5 mio. kr. til 
131,3 mio.kr., dvs. en forbedring på 45,8 mio. kr., eller 2,6 kr./GJ, i forhold til forventningen ved 
fastsættelse af 2020-prisen.  
 
Samlet set betyder det en forventet akkumuleret overdækning i 2020 på plus 105,8 mio. kr. eller 
5,9 kr./GJ, svarende til ca. 4 procent af CTR’s omsætning. Vi indstiller til, at den øgede overdæk-
ning vedrørende 2019 på forventet 45,8 mio. kr. bliver tilbageført til varmedistributionsselskaberne 
som en engangsbetaling, når beløbet er endeligt fastlagt ved revision og regnskab, mens forventet 
overdækning 60,0 mio. vedrørende 2020, som endnu er behæftet med usikkerhed, bliver indregnet 
i puljeprisen for 2021. 
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Tabel 1  
 

 
  

REGNSKABSPROGNOSE - marts 2020 - Resultat efter varmeforsyningsloven
maj-19 mar-20 sep-19 mar-20

Regnskab Progn. 3 Budget Progn. 1 P1-B20
Mio. k r. 2018 2019 2020 2020 2020

INDTÆGTER 2.405,3 2.561,2 2.366,3 2.352,9 -13,4
0,0

Varmesalg til IK - CTR's pulje 2.144,3 2.241,3 2.103,0 2.089,6 -13,4
Varmesalg til VEKS og HOFOR 261,0 312,3 252,3 252,3 0,0
Afkølingstarif 0,0 7,6 11,0 11,0 0,0

DRIFTSOMKOSTNINGER 2.361,6 2.322,7 2.401,1 2.327,0 -74,1

Varmekøb til IK - CTR's pulje* 1.940,7 1.862,2 1.983,4 1.908,8 -74,6
Varmekøb til videresalg til VEKS og HOFOR 261,0 312,3 252,3 252,3 0,0
El til pumper 49,6 45,2 49,0 49,0 0,0
Afskrivninger 21,5 23,6 27,3 25,7 -1,6
Forrentning af indskud 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0
Drift og vedligehold 88,7 69,0 89,1 91,1 2,0

ADMINISTRATION 34,0 36,1 39,7 40,8 1,1

Personaleomkostninger 22,3 25,9 26,2 27,5 1,3
Fremmede tjenesteydelser 7,0 5,5 8,1 7,9 -0,2
Øvrige administrationsomkostninger 4,7 4,6 5,4 5,4 0,0

FINANSOMKOSTNINGER 11,3 12,7 11,0 10,6 -0,4

Renter af lån materielle aktiver 12,4 13,9 11,1 10,7 -0,4
Renter af likvide aktiver -1,2 -1,2 -0,1 0,0 0,0

RESULTAT TIL SENERE 
INDREGNING I VARMEPRISEN -1,5 189,8 -85,5 -25,5 60,0

AKKUMULERET RESULTAT -57,0 131,3 0,0 105,8 105,8

* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL
Regnskab Progn. 3 Budget Progn. 1 P1-B20

2018 2019 2020 2020 2020
Varmesalg (1000 GJ) til IK 18.692 17.840 18.271 18.079 -191,9
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ) 66,57 63,97 59,27 59,16 -0,1
Fast betaling IK 900 1.100 1.020 1.020 0,0
Langfristet gæld 3.347 3.971 4.597 4.316 -281,0
Aktiver = Passiver 4.100 4.635 5.030 4.731 -298,8
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Køb og salg af varme  
Varmesalg 2020 er i prognose 1 13 mio. lavere end forventningen i september, fordi salget i januar 
2020 blev lavere end budget. Salget i februar er endnu ikke opgjort på prognosetidspunktet. 
 
Prognose for salg til VEKS og HOFOR er fastholdt. Dette salg påvirker ikke CTR’s resultat, da det 
modsvares af et helt tilsvarende køb fra værker. 
 
Afkølingstarif på 11 mio. kr. er uændret ift. budget. 
 
Varmekøb til CTR’s pulje i 2020 ligger med prognosen 74,6 mio. kr. under budget. Der er både for-
hold, der påvirker varmekøbet i dyrere og i billigere retning, men alt i alt ses en gunstig udvikling. 
På dette tidspunkt af året er der dog stadig stor usikkerhed bl.a. om behovet for drift på de dyreste 
varmekedler. 
1. Lavere varmepris på ARC 

   
-115 mio. kr. 

2. Ændret fordeling mellem anlæg - bl.a. forventet udetid og rådighed 
 

52 mio. kr. 
3. Lavere faste betalinger på værkerne, især AMV 

  
-17 mio. kr. 

4. Mindre købt mængde pga. lavere varmebehov januar 
  

-12 mio. kr. 
5. Udvikling i brændselspriser, især på træflis 

  
10 mio. kr. 

6. Ændringer immaterielle anlægsaktiver 
  

7 mio. kr. 
I alt       -75 mio. kr. 

 
 Årsagerne til ændringerne for varmekøb er vist her efter økonomisk betydning og forklaret nærme-

re i boksen derunder: 
Ændrede omkostninger for varmekøb i 2020 sammenlignet med det oprindelige budget 
 
1. Lavere varmepris på ARC -115 mio. kr. 
På budgettidspunktet prissatte vi varme fra ARC ud fra et estimat for det nationale prisloft på af-
faldsvarme. Det var vores bedst mulige bud på det tidspunkt, fordi der hverken forelå endeligt pris-
loft for 2020 eller et forventet omkostningsbudget for 2020 på ARC. Nu foreligger der et udmeldt 
budget og en varmepris for 2020 fra ARC, som ligger 13 kr./GJ under prisloftet. Da ARC leverer 
ca. ¼ af hele CTRS’ varmekøb, har billigere varme fra ARC en betydelig økonomisk virkning i po-
sitiv retning. 
 
2. Ændret fordeling mellem anlæg - bl.a. forventet udetid og rådighed +52 mio. 
Prognosen er opdateret med nye forventninger til fordeling af varmeproduktionen mellem de an-
læg, der producerer til CTR. Langt den største ændring angår ARC, hvor der hidtil har været reg-
net med en meget lav havariprocent. Denne er justeret, så den fremadrettet ligger på niveau med 
de øvrige kraftvarmeanlæg og stemmer bedre overens med den drift, vi hidtil har oplevet. Derfor 
er der ændret i forventet leverance fra ARC, og mindre varme fra ARC betyder mere varme fra dy-
rere anlæg. Derudover er prognosen opdateret med de nyeste oplysninger om planlagt udetid og 
vedligeholdelse på en række andre værker. 
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3. Lavere faste betalinger på værkerne - 17 mio. kr.: Værkernes budgetter for det kommende års 
faste betalinger til bl.a. drift og vedligehold er klar lidt senere end CTR’s budget. Derfor benyttede 
vi foreløbige bud fra producenterne til budget 2020. På nuværende tidspunkt er forventningen alt i 
alt en lavere fast betaling til værkerne i 2020, fordi HOFOR Energiproduktion nu har udmeldt en 
prognose med lavere faste omkostninger på Amagerværket. Det skyldes især, at betaling til en 
række såkaldte fællesprojekter på Amagerværket er udskudt. 
 
4. Mindre købt mængde pga. lavere varmebehov i januar -12 mio. kr.:  
Varmebehovet var lavere end forventet i januar pga. det lune vejr, og der var derfor mindre behov 
for varme, hvilket blev af afspejlet et mindre køb.  
 

 5. Udvikling i brændselspriser, især på træflis +10 mio. kr.: Samlet set ses højere omkostning til 
brændsler end i budget. Priserne på gas og træpiller ligger lidt under budget, men det mere end 
opvejes af en forventning om en højere pris på træflis i forhold til producenternes forventninger fra 
budget 2020.  

  
6. Ændringer immaterielle anlægsaktiver 7 mio. kr.: 
Prognosen er opdateret med nye forudsætninger mht. beløb og tidsplaner for idriftsættelse af nye 
immaterielle anlægsaktiver. Det er fastholdt, at vi starter afskrivning på Amagerværkets Blok 4 pr. 
1. januar 2020, hvor vi også har hjemtaget lån til langt den største del af anlægsinvesteringen, og 
hvor vi i hele 2020 modtager varme fra anlægget og dermed har værdi af det i vores lastfordeling.  
 
 
Køb af el 
Omkostninger til køb af el i 2020 forventes med regnskabsprognose 1 at blive 49,0 mio. kr. svaren-
de til budget. Det er et lidt højere niveau end forventet for 2019, fordi der i prognosen pt. er forven-
tet en større varmeleverance i 2020 og dermed et større pumpearbejde. 
 
Afskrivninger på egne anlæg 
Afskrivninger på egne anlæg er 1,6 mio. kr. lavere end budget som følge af nyt planlægningsover-
slag og ændrede tidspunkter for idriftsættelse af nye anlæg, herunder er idriftsættelsen af den nye 
elkedel i Gladsaxe udskudt til 2021.  
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Drift og vedligeholdelse af anlæg 
Vi forventer, at omkostninger til drift og vedligehold bliver ca. 2 mio. højere end budget i 2020. År-
sagen er, at der skal udbedres skader og foretages eftersyn på et større antal bygværker og kamre 
i år, end hvad vi forventede ved budget i september. Dermed kommer en større andel af vedlige-
holdet til at ske efter en samlet plan her i 2020, i forhold til både niveauet i 2019 og niveauet næste 
år, og formålet med det er at få et godt overblik over det samlede skadesbillede, som kan under-
støtte planlægning og udbud for vedligeholdet i de kommende år. 
 
Drift og vedligeholdelse i regnskabsprognose 3 for 2019 ligger lavere end både regnskab 2018 og 
forventningen til 2020. I 2018 var der ligesom i 2020 ekstra omkostninger til en række reparationer 
og anden afhjælpende vedligeholdelse på forskellige lokaliteter i fjernvarmesystemet. Desuden 
blev oprindeligt planlagt vedligehold af ventiler i 2019 udskudt til et senere tidspunkt af hensyn til 
andre projekter og reparationer i fjernvarmesystemet. Programmet for udskiftning af vores ventiler 
skal sikre en levetid på 30 år. 
 
Administration 
Den samlede prognose for administrationsomkostninger er 1,1 mio. kr. over budget. Det skyldes, at 
udgiften til hensættelse til feriepenge i indefrysningsperioden 1,8 mio. kr., jf. den nye ferielov, ikke 
var med i det oprindelige lønbudget for 2020, fordi den var tiltænkt udgiftsført løbende i takt med de 
enkelte ansattes pensionering. Den model har vores revisor meddelt ikke er mulig, idet hensættel-
sen skal udgiftsføres med det samme.  
Modsat ventes lidt færre omkostninger til især vikardækning og assistance i 2020.  
 

Administrationsomkostningerne i prognose 1 2020 ligger desuden over forventet regnskab 2019, 
fordi vi regner med et højere forbrug af fremmede tjenesteydelser, især idet Varmeplan Hovedsta-
den for alvor er i gang i 2020, hvor der i 2019 var tale om de indledende øvelser. Også personale-
omkostningerne ligger lidt højere i 2020 end i 2019, fordi der i 2019 var tre stillinger, som kun var 
besat i en del af året.  
 
Finansieringsomkostninger 
Renteudgifter er 0,4 mio. kr. lavere end budget. Renteindtægterne er uændrede.  
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Forventet resultat 2019 
Resultatet for 2019 indgår i den samlede vurdering af forventet akkumuleret resultat 2020. Ud fra et 
foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2019, som er forbedret med 45,8 mio. kr. – 
fra en overdækning på 85,5 mio. kr. til en overdækning på 131,3 mio. kr. - i forhold til prognose 2 
fra september 2019, som dannede grundlag for varmepris 2020. 
 
Forbedringen på 45,8 mio. kr. ligger på varmekøb- og salg samt på drift og vedligehold. Største be-
tydende enkeltfaktor er en tilbagebetaling på 30 mio. kr. fra ARC vedrørende varmekøbet i 2018, 
som først blev meddelt CTR i efteråret 2019. 
 
2. Resultat efter den kommunale opstillingsform 
Regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform ses på næste side i tabel 2. 
 
Finansforskydningerne i tabel 2 er et udtryk for ændring i betalingsevnen i forhold til året før - som 
følge af indtægter plus optagelse af lån minus omkostninger. Prognosen for CTR’s samlede finans-
forskydninger er kun ændret med minus 1,4 mio. kr., dvs. på niveau med budget. Dette er en kom-
bination af øgede anlægsaktiviteter som mindsker likviditeten, men tilsvarende øget låntagning på 
byggekredit og bedret driftsresultat for varmekøb- og salg som øger likviditeten. 
 
Køb og salg af varme viser finanstilgang, som er øget med 67,8 mio. kr. Det skyldes de ændringer, 
som er beskrevet for varmekøb- og salg ovenfor - dog bortset fra, at omkostninger fra de immateri-
elle anlægsaktiver ikke indgår i køb og salg af varme i opgørelsen efter den kommunale opstillings-
form. 
 
Finansafgang som følge af anlægsinvesteringer er 181,6 mio. kr. højere end i budgettet. Heraf ved-
rører de 144,2 mio. kr. immaterielle aktiver og de 37,2 mio. kr. anlægsinvesteringer i egne anlæg. 
Ændringerne følger af de opdaterede forventninger i planlægningsoverslag under dagsordenens 
punkt 3, hvor nogle af betalingerne til en række anlægsprojekter er rykket til 2020, bl.a. for den re-
sterende betaling til Amagerværkets blok 4. 
 
Forventet optagelse af lån er 118,5 mio. kr. højere end budget. Det skyldes, at en større andel af 
låneoptag til de resterende anlægsomkostninger til Amagerværkets blok 4 (byggekredit) først opta-
ges i 2020.  
 
Afdrag på den langfristede gæld er 7,6 mio. kr. lavere end budget, fordi det lån, som vi optager 
2020 på baggrund af de realiserede immaterielle anlægsaktiviteter i 2019 eksklusiv AMV4, er lave-
re end forventet. 
 
Langfristede lån fremgår i tabellen på sidste side. 
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Tabel 2 
Regnskabsprognose marts 2020- Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret  
    Regnskab Progn. 3 Budget Progn. 1 P1-B20 
  Mio. kr.  2018 2019 2020 2020 2020 

       A. ADMINISTRATION 34,0 36,1 39,7 40,8 1,1 

 
Personaleomkostninger 22,3 25,9 26,2 27,5 1,3 

  Fremmede tjenesteydelser 7,0 5,5 8,1 7,9 -0,2 

 
Øvrige adm. udgifter 4,7 4,6 5,4 5,4 0,0 

              
B. ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED: -168,2 -376,7 -247,9 -313,7 -65,8 
  Køb og salg af varme -256,9 -447,2 -337,0 -404,8 -67,8 

 
Tilsyn med og vedligehol- 

    
  

  delse af anlæg 88,7 70,5 89,1 91,1 2,0 

      
  

A.-
B. Driftsvirksomhed -134,2 -340,6 -208,2 -272,9 -64,6 

      
  

C. ANLÆG: 1.037,7 833,0 225,5 407,2 181,6 

 
Materielle aktiver 51,0 54,8 58,3 95,7 37,4 

  Immaterielle aktiver 986,7 778,2 167,3 311,5 144,2 

      
  

D. RENTER 31,5 30,0 62,0 72,5 10,5 

 
Renteindtægter -1,2 -1,2 -0,1 0,0 0,0 

  Renteudgifter materielle aktiver 12,4 10,8 11,1 10,7 -0,4 

 
Renter immaterielle aktiver 20,3 20,4 51,0 61,9 10,9 

              
E. FINANSFORSKYDNINGER 30,9 99,3 139,1 137,7 -1,4 
              

      
  

F. AFDRAG PÅ LÅN 94,8 105,1 210,8 203,2 -7,6 

 
Afdrag på lån 94,8 105,1 210,8 203,2 -7,6 

              
A.-
F. BALANCE 1.060,8 726,7 429,3 547,8 118,5 
              
G. FINANSIERING -1.060,8 -729,8 -429,3 -547,8 -118,5 
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Langfristede lån ultimo 2020 
 

 Løbetid Oprindeligt 
beløb  

mio. kr. 

Rest-
gæld 

mio. kr. 

Forrentning 
pro anno 

KOM 4 20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2010-30) 575 288 3,6550 %  
KOM 5 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2011-36) 100 64 3,2575 %  
KOM 6 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2012-37) 100 73 2,5020 % 
KOM 7 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38) 100 77 2,1470 %  
KOM 8 15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-28) 130 69 1,7110 %  
KOM 9 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38) 75 53 2,3375 %  
KOM 10 13-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-27) 75 36 1,8890 % 
KOM 11 15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-29) 150 83 2,0495 % 

KOM 20 10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2019-29) 65 55 0,3000 % 

KOM 21 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2019-44) 15 14 1,1000 % 

KOM 22 30-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2020-50) 2.757 2.702 1,6500 % 

KOM 23 10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-25) 60 26 0,4900 % 

KOM 24 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-40) 130 103 1,0300 % 

KOM 25 10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-26) 40 22 0,3900 % 

KOM 26 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-41) 70 59 1,1800 % 

KOM 27 10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-27) 90 59 0,5500 % 

KOM 28 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-42) 40 35 1,4200 % 

KOM 29 10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-28) 45 34 0,6100 % 

KOM 30 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-43) 65 53 1,4100 % 

KOM 31 10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2020-30) 10 9 -0,18 % 

KOM 32 25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2020-45) 35 34 0,35 % 

KREDIT Byggekredit Amagerværkets blok 4 forventet  481 0,0000 % 
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CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200406/101720 
Bilag 5 Til dagsordenens punkt 
  5 
Til: INDSTILLING   Web J  
 
VEDTÆGTSÆNDRING 
 
INDSTILLING  
CTR’s administration indstiller, at bestyrelsen på baggrund af drøftelser med deres forvaltninger 
beslutter, om der udarbejdes: 

1. Forslag til vedtægtsændring vedrørende udtrædelse og  
2. Forslag til vedtægtsændring vedrørende håndtering af elforbrugende anlæg. 

 
PROBLEMSTILLING 
CTR er et fælleskommunalt interessentskab. Forskellen mellem et kapitalselskab og et interes-
sentskab er, at hvor bestyrelsesmedlemmerne i et kapitalselskab skal varetage selskabets interes-
ser, vil bestyrelsesmedlemmerne i et I/S i højere grad skulle agere som interessenternes ”partsre-
præsentant” og i hvert fald som sådanne, hvor der måtte være en interessekonflikt mellem I/S og 
interessent.  
 
I spørgsmål om vedtægtsændringer kan der være forskel på selskabets og på interessenternes 
interesser. Selskabet kan ønske størst mulig opbakning og stabilitet fra interessenterne, mens in-
teressenterne kan ønske at forpligte sig mindst mulig. Interessenterne kan desuden have en inte-
resse i at forpligte de øvrige interessenter. 
 
Ved dette møde, skal bestyrelsen drøfte, om vi skal udarbejde et forslag til vedtægtsændring, som 
vi kan foreligge ved bestyrelsesmøde i maj og derefter processe i de fem interessenters beslut-
tende organer mv. Ændringen vedrører dels kommunernes mulighed for at opsige deres delta-
gelse i CTR, dels udvidelse af CTR’s opgaveportefølje. 
 
Først behandles spørgsmålet om kommunernes mulighed for at opsige deres deltagelse i CTR, jf. 
vedtægternes § 23, stk. 1. 
 
Spørgsmålet blev drøftet på kontaktudvalgsmødet, og bestyrelsens sagsfremstilling er udformet på 
baggrund af denne drøftelse. Nedenfor er således gengivet CTR’s interesse og dernæst Kontakt-
udvalgets synspunkter. 
 
Konklusionen på kontaktudvalgsmødet blev, at forvaltningerne i forbindelse med forberedelse af 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmødet må drøfte spørgsmålet, så det enkelte be-
styrelsesmedlem på mødet kan beslutte, om der er grundlag for at udarbejde et forslag til ved-
tægtsændring om § 23, stk. 1. 
 
Vedtægternes § 23 lyder således: 
”§ 23, stk. 1. Deltagelse i interessentskabet er uopsigelig indtil 31. december 2020 til hvilken eller 
senere 31. december opsigelse kan ske med 3 års skriftlig varsel. 
 
§ 23, stk. 4.  En udtrådt deltager vedbliver at hæfte i forhold til tredjemand for interessentskabets 
på udtrædelsestidspunktet eksisterende forpligtelser, indtil disse er afviklede”. 
 
Spørgsmålet er, om uopsigeligheden i § 23, skt.1, skal ændres til fx 31. december 2030. 
 
Ud fra selskabets interesser er det væsentligt, at hæftelsesspørgsmålet jf. § 23, stk. 4, er sikret, 
uanset interessentkommunernes deltagelse i CTR. Derudover er det direktionens vurdering, at det 
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er i selskabets interesse også fremover at have en bestemmelse om uopsigelighed i en længere 
periode end 3 år, idet det sender et klart signal til omverden om, at CTR er en stabil virksomhed 
med ejernes klare opbakning.  
 
Dette signal har for det første betydning ved indgåelse af aftaler med 3. mand, navnlig da hoved-
parten af de aftaler, vi indgår, har en betydelig længere tidshorisont end 3 år. For det andet vil det 
have betydning, hvis rentesituationen eller ændringer i reguleringen betyder, at vi ikke kan låne 
hos Kommunekredit. Man kan ikke lægge til grund, at det private lånemarked kender til den kom-
munale interessentskabskonstruktion, og derfor vil bestemmelser i CTR’s vedtægter, der under-
streger langsigtet stabilitet fra ejerkredsen have betydning ved en finansiel rating. Dette kunne tale 
for, at vi foreslog en længere uopsigelighed end 10 år, men henset til at uopsigelighed også er be-
byrdende for vores interessenter, har vi fra direktionen foreslået en ændring frem til 31. december 
2030. 
 
Kontaktudvalgsmedlemmerne fremførte på skift deres synspunkter på mødet. Umiddelbart var vur-
deringen fra alle på nær Frederiksberg, at det ikke var nødvendigt med en forlængelse af § 23, stk. 
1. Efter de forskellige synspunkter blev fremført blev billedet dog lidt mere uklart. Kontaktudvalgs-
medlemmerne understregede desuden, at de ikke havde vendt problemstillingen med deres re-
spektive bestyrelsesmedlemmer og derfor også måtte tage forbehold herfor. 
 
Nedenfor er de forskellige synspunkter vedrørende en ændring af § 23, stk. 1, forsøgt gengivet. 
 
På den ene side blev det fremhævet, at når hæftelsesspørgsmålet er sikret i § 23, stk. 4, er uopsi-
geligheden i § 23, skt. 1, unødvendig. Dertil kom, at Københavns Kommune ikke har lignende be-
stemmelser i andre af de selskaber, de deltager i. Endelige var der nogen usikkerhed over for, 
hvad der kunne være argumentationen for, at fastholde en uopsigelighedsperiode og om det var 
noget, de respektive medlemmer ville ønske. I det materiale Kontaktudvalget fik forelagt, fremgik 
CTR’s interesser ikke tydeligt, så Kamma Eilschou Holm gav en mundtlig forklaring i overensstem-
melse med, hvad der nu fremgår i gengivelsen af CTR interesse. 
 
På den anden side blev det fremhævet, at det, i den situation fjernvarmesektoren står foran med 
grøn omstilling, er væsentligt med en klar tilkendegivelse om opbakning fra ejerkredsen, ligesom 
det blev nævnt, at det kunne være vanskeligt interessenterne imellem at beslutte nye langsigtede 
investeringer, hvis konstruktionen kun var sikret i en treårig opsigelsesperiode. Således blev det 
nævnt, at interessenterne allerede har påtaget sig gæld af betydelig størrelse som følge af køb af 
immaterielle rettigheder, hvor det har været forudsat, at CTR ville bestå i en eller anden form i en 
længere tidshorisont. 
 
Herefter behandles spørgsmålet om en udvidelse af CTR’s opgaveportefølje, jf. vedtægternes § 4. 
 
Hvis der skal udarbejde et forslag til vedtægtsændring som ovenstående foreslås det samtidig, at 
overføre kompetence til CTR, således at CTR fremadrettet også kan varetage en ren el-aktivitet i 
form af salg af el-systemydelser.  
 
Hvis det vurderes, at det ikke er relevant at ændre § 23, stk. 1, vil forslag om ændring af § 4 bort-
falde. Selvom det vurderes at kunne give CTR en økonomisk fordel at foretage ændringen, kan vi 
håndtere den daglige drift uden. I det lys kan en ændring af § 4 afvente enten en større andel af 
elkedler mv. i CTR’s anlægsportefølje eller, at der opstår andre behov for ændringer. 
 
Vedtægternes § 4 lyder således: 
”§ 4. Som et led i formålet skal interessentskabet forestå planlægning, etablering, drift, finansiering 
og videreudvikling af transmissionssystemet og egne produktionsanlæg.” 
 
CTR ejer i dag en el-kedel som spidslastproduktionsanlæg og er i gang med at etablere en yderli-
gere. Salg af eventuelle el-systemydelser er af flere grunde i dag udliciteret til andet firma. Det kan 
også i fremtiden vise sig fortsat at være den rigtige løsning, da håndtering heraf forudsætter sær-
lige kompetencer. Men aktiviteten er også udliciteret, da vi har vurderet, at der ikke i vores ved-
tægter var klar hjemmel til en sådan aktivitet i elmarkedet. Derfor køber vi administration af vores 
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el-kedel, på samme måde, som hvis det var administration af et andet varmeproducerende anlæg. 
Vi kan blot opnå en god pris på denne administrationsydelse, fordi leverandøren, ud over at levere 
ydelser til os, også kan sælge el-systemydelser til elmarkedet. 
 
Behovet for klar hjemmel opstår, fordi et fælleskommunalt interessentskab som CTR er et samar-
bejde mellem kommuner, hvor deltagerkommunerne afgiver kompetence til at varetage netop de 
opgaver, der med samarbejdsaftalen – vedtægterne – overlades til samarbejdet. Det er særegent 
for samarbejder efter den kommunale styrelseslovs § 60, at deltagerkommunerne afgiver kompe-
tence. Ved andre former for samarbejde, herunder fx i kommunale aktieselskaber eller ved udlici-
tering, sker der en delegation af opgaverne, hvorved kommunalbestyrelsen bevarer ansvaret for 
opgaverne. Det kommunale fællesskab er dermed en art ”specialkommune”, der – i modsætning til 
almindelige kommuner – kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til fællesska-
bet. 
 
For i de konkrete situationer fremadrettet, at kunne vælge det, der samlet er den mest optimale 
løsning for CTR, er det derfor vores vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis vedtægterne 
også giver hjemmel til at sælge el-systemydelser, så indtægter herfra kan sænke varmeomkostnin-
gerne. Det er baggrunden for, at der lægges op til at udarbejde en tilføjelse til § 4, således at 
denne bestemmelse også indeholder hjemmel til håndtering af ydelser i elmarkedet. 
 
Hvis vedtægterne fremadrettet hjemler salg af el-systemydelser, skal bestyrelsen godkende, at ak-
tiviteten starter op i medfør af forretningsordenens pkt.1.2, da der efter direktionens vurdering vil 
være tale om en strategisk beslutning. 
 
TIDLIGERE BESLUTNINGER 
Kontaktudvalget har tiltrådt, at indstillingen er, at bestyrelsen træffer beslutning på baggrund af 
drøftelser i deres respektive forvaltninger samt i bestyrelsen som helhed. 
 
VIDERE PROCES 
Vedlagt som bilag er en nærmere beskrivelse af den proces en vedtægtsændring skal gennemgå.  
 
Hvis bestyrelsen indstiller begge de konkrete forslag til udarbejdelse, sker dette efterfølgende og 
de forelægges i overensstemmelse med den beskrevne proces. 
 
BILAG 
5.1 
5.2 

CTR’s vedtægter 
Procesbeskrivelse 
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Navn 
 
§ 1.   
 
 Interessentskabets navn er Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (Me-
tropolitan Copenhagen Heating Transmission Company), forkortet CTR I/S. 

 
 
Hjemsted 
 
§ 2. 
 
 Interessentskabets hjemsted er Frederiksberg. 
 
 
Formål 
 
§ 3. 
 
 stk. 1. Interessentskabets formål er til fordel for de enkelte forbrugere af fjern-
varme i forsyningsområdet og samfundet som helhed i egne ledningsnet at transpor-
tere og supplere den til rådighed værende varme fra varmeproducerende værker til 
de enkelte aftagende kommuner eller lokale varmeforsyningsselskaber. 
 
 stk. 2. Varmen forudsættes aftaget fra kraftvarmeværker, anlæg der udelukken-
de producerer varme, affaldsforbrændingsanlæg, fra større industrivirksomheder og 
private kedelcentraler samt fra geotermiske anlæg m.v. 
 
 
§ 4. 
 
 Som et led i formålet skal interessentskabet forestå planlægning, etablering, drift, 
finansiering og videreudvikling af transmissionssystemet og egne produktionsanlæg. 
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Deltagere 
 
§ 5. 
 
 stk. 1. Interessentskabsdeltagere er Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Køben-
havn og Tårnby kommuner. 
 
 stk. 2. Yderligere deltagere kan optages i overensstemmelse med nærværende 
vedtægters § 14. 
 
 
Hæftelse 
 
§ 6. 
 
 stk. 1. I forhold til tredjemand hæfter deltagerne direkte, solidarisk og med hele 
deres formue for interessentskabets forpligtelser. 
 
 stk. 2. Bestyrelsen kan dog beslutte, at lån optages helt eller delvis uden solida-
risk hæftelse. 
 
 stk. 3. I det indbyrdes forhold hæfter hver interessent i forholdene: 
 
    Frederiksberg Kommune ............... 16,0 
    Gentofte Kommune ..................... 6,5 
    Gladsaxe Kommune ..................... 3,5 
    Københavns Kommune ................ 69,0 
    Tårnby Kommune ........................ 5,0 
 
 stk. 4. Fordelingen er baseret på det forventede nettoårsvarmeforbrug i år 2002. 
 
 stk. 5. Såfremt det måtte vise sig, at det relative forventede nettoårsvarmefor-
brug ændres væsentligt, kan hver af deltagerne kræve tilsvarende regulering af de i 
stk. 3 nævnte fordelingstal. Ændring af fordelingstal træder i kraft med virkning fra 
begyndelsen af det regnskabsår, der følger efter revisionen. 
 
 stk. 6. Spørgsmålet om eventuel ændring af fordelingstallene på grund af væ-
sentlige ændringer i det forventede nettoårsvarmeforbrug drøftes mellem deltagerne 
hvert femte år, første gang i 1989. 
 
 stk. 7. Deltagerne ejer selskabsformuen i forholdet, der følger af stk. 3 - 6. 
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Kapitalgrundlag 
 
§ 7. 
 
 stk. 1. Interessentskabets indskudskapital udgør 15.000.000 kr., der ved stiftel-
sen er indbetalt af deltagerne til interessentskabet i det i § 6, stk. 3 nævnte forhold. 
 
 stk. 2. Interessentskabets virksomhed finansieres derudover ved henlæggelser, 
konsolidering af indskudskapitalen og låntagning. 
 
 stk. 3. I det omfang bestyrelsen måtte anse det for nødvendigt at præstere yder-
ligere indskud, er deltagerne forpligtede dertil, jf. § 14. 
 
 
Bestyrelse 
 
§ 8. 
 
 stk. 1. Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed. 
 
 stk. 2. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf deltagerne udpeger: 
 
 Frederiksberg Kommune 1 medlem 
 Gentofte Kommune 1 medlem 
 Gladsaxe Kommune 1 medlem 
 Københavns Kommune 4 medlemmer 
 Tårnby Kommune 1 medlem 
 
 stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4-årige perioder følgende de kom-
munale valgperioder. En bestyrelses funktionsperiode fortsætter dog, indtil en ny be-
styrelse har konstitueret sig. 
 
 
§ 9. 
 
 For hvert medlem udpeger deltagerne på samme måde en suppleant. 
 
 
§ 10. 
 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, der ikke kan væ-
re udpeget af samme deltager. Næstformanden varetager i formandens forfald den-
nes opgaver. 
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§ 11. 
 
 stk. 1. Enhver deltager, bestyrelsens formand eller interessentskabets direktion 
kan forlange indkaldelse af bestyrelsen, såfremt det angives, hvilke spørgsmål besty-
relsen skal behandle. 
 
 stk. 2. Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder dens møder. Indkaldelsen 
sker med mindst 1 uges varsel, med mindre formanden skønner, at presserende 
grunde nødvendiggør et kortere varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden og al-
le nødvendige oplysninger. 
 
 stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne eller sup-
pleanter for de fraværende er tilstede. 
 
 stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til i samarbejde med direktionen at be-
handle spørgsmål om interessentskabets økonomi, anlæg og drift, herunder forbere-
delse af sager, der forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen bestemmer udvalgenes 
sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. 
 
 stk. 5. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrel-
sen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer. 
 
 
§ 12. 
 
 stk. 1. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. 
 
 stk. 2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, så-
fremt andet ikke følger af disse vedtægter. 
 
 stk. 3. Direktiver, som en kommunalbestyrelse måtte have meddelt sine repræ-
sentanter i bestyrelsen med hensyn til stemmeafgivning i konkrete sager, er binden-
de. 
 
 
§ 13. 
 
 stk. 1. Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer 
stemmer derfor: 
 
  a)  Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom. 
 
  b)  Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. 
 
  c)  Etablering af samarbejde med andre selskaber inden for energiområ-
det. 
 
 stk. 2. Samtlige i stk. 1 nævnte spørgsmål skal gøres til genstand for 2 behand-
linger med mindst 6 ugers mellemrum. 
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§ 14. 
 
 stk. 1. Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 7 bestyrelsesmedlemmer 
stemmer derfor: 
 
  a) Udvidelse, indskrænkning eller udskydelse af interessentskabets akti-

viteter i forhold til vedtaget udbygningsplan. 
 
  b)  Ændring af interne afregningsprincipper, herunder puljeprincippet. 
 
  c)  Indbetaling af yderligere kapitalindskud. 
 
  d) Delejerskab af et eller flere anlæg for produktion af geotermisk energi. 
 
  e)  Optagelse af nye deltagere og vilkårene herfor. 
 
  f) Udtræden af deltagere efter udtrædendes begæring, bortset fra ud-

træden efter opsigelse i henhold til § 23. 
 
  g)  Vedtægtsændringer. 
 
 
 stk. 2. Samtlige i stk. 1 nævnte spørgsmål skal gøres til genstand for 2 behand-
linger med mindst 6 ugers mellemrum. 
 
 
Direktion 
§ 15. 
 
 stk. 1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller flere medlemmer 
til varetagelse af interessentskabets daglige drift. 
 
 stk. 2. I direktørkontrakterne fastlægges omfanget af direktionens kompetence 
samt samvirket mellem bestyrelse og direktion. 
 
 
Tegningsret 
 
§ 16. 
 
 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening 
med en direktør, eller hver for sig i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. 
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Tilsynsmyndighed 
 
§ 17. 
 
 stk. 1. Interessentskabets ledelse er pligtig at respektere de afgørelser, der træf-
fes af myndigheder som udøver tilsyn med interessentskabets virksomhed, herunder 
i medfør af lov om kommunernes styrelse og lov om varmeforsyning. 
 
stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at søge godkendelse i fornødent omfang, herunder 
godkendelse af vederlag, diæter og godtgørelse, jf. § 11, stk. 5 og godkendelse af in-
teressentskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber. 
 
 
Budget 
 
§ 18. 
 
 stk. 1. Direktionen skal senest 15. september forelægge forslag til budget for det 
efterfølgende regnskabsår for bestyrelsen tillige med budgetoverslag for de derpå 
følgende 3 år. Budgettet skal være godkendt senest 15. oktober. 
 
 stk. 2. Det godkendte budget tilsendes de deltagende kommuner, tilsynsmyndig-
hederne samt interessentskabets revisorer. 
 
 
Regnskab 
 
§ 19. 
 
 stk. 1. Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
 stk. 2. Det påhviler direktionen at udarbejde årsregnskab, som i revideret stand 
forelægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1. juni efter regnskabsårets udløb. 
 
 stk. 3. Regnskabet udfærdiges og aflægges i overensstemmelse med det kom-
munale regnskabssystem. 
 
 stk. 4. Årsregnskabet opgøres således som god regnskabsskik tilsiger under 
hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, under foretagelse af fornød-
ne afskrivninger og henlæggelser samt i overensstemmelse med tilsynsmyndighe-
dernes krav. 
 
 stk. 5. Det reviderede og godkendte regnskab tilsendes de deltagende kommu-
ner. Regnskabet skal offentliggøres i Københavns kommunes regnskaber samt ind-
sendes sammen med dette til tilsynsmyndighederne. 
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§ 20. 
 
 stk. 1. Interessentskabets varmepriser fastsættes efter reglerne i lovgivning om 
fastsættelse af varmepriser inklusive afskrivning, henlæggelser og forrentning af ind-
skudskapital. 
 
 stk. 2. Priserne beregnes således, at der af deltagerne betales til fælles puljeaf-
regning, uanset hvor på ledningsnettet varmen aftages. 
 
 stk. 3. Interessentskabet kan i særlige tilfælde og under iagttagelse af bestem-
melsen i § 14, stk. 1, litra b fastsætte priser, der afviger fra puljeprisen. 
 
 stk. 4. Direktionen skal senest 15. september udarbejde forslag til endelig var-
mepris. Den endelige varmepris skal være fastsat af bestyrelsen senest den 15. ok-
tober. 
 
 
§ 21. 
 
 stk. 1. Udbytte kan vedtages i det omfang, der af Energitilsynet er tilladt forrent-
ning af indskudskapitalen. 
 
 stk. 2. Hel eller delvis udlodning kan vedtages af den del af den indestående ind-
skudskapital, der måtte være indbetalt i medfør af § 7, stk. 3. 
 
 
Revision 
 
§ 22. 
 
 stk. 1. Interessentskabets bogføring og årsregnskab revideres af 1 eller 2 af be-
styrelsen valgte revisorer. En valgt revisor, skal være statsautoriseret eller registreret 
revisor. Interessentskabets revision skal være sagkyndig og uafhængig. Revisionen 
skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 
 
 stk. 2. Revisionens bemærkninger skal forelægges bestyrelsen til afgørelse. 
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Udtræden 
 
§ 23. 
 
 stk. 1. Deltagelse i interessentskabet er uopsigelig indtil 31. december 2020 til 
hvilken eller senere 31. december opsigelse kan ske med 3 års skriftlig varsel. 
 
 stk. 2. En udtrædende deltager har ikke krav på nogen del af interessentskabets 
formue udover eget indskud iflg. § 7. Vilkårene, herunder tilbagebetalingsvilkårene 
for indskud, fastsættes i øvrigt ved overenskomst mellem den udtrædende og den 
resterende bestyrelse. I mangel af enighed fastsættes vilkårene af nedennævnte 
voldgiftsret. 
 
 stk. 3. Aftaler eller fastsatte vilkår forelægges af parterne i fællesskab for den 
myndighed, som (efter lov om kommunernes styrelse) fører tilsyn med fællesskabet 
til godkendelse. 
 
 stk. 4. En udtrådt deltager vedbliver at hæfte i forhold til tredjemand for interes-
sentskabets på udtrædelsestidspunktet eksisterende forpligtelser, indtil disse er afvik-
lede. 
 
 
Opløsning 
 
§ 24. 
 
 stk. 1. Interessentskabet kan opløses eller sammenlægges med et andet kom-
munalt fællesskab, såfremt 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget på 2 på 
hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 6 ugers mellem-
rum. 
 
 stk. 2. Samtidig med vedtagelse af opløsning skal bestyrelsen udpege én eller 
flere likvidatorer til at afvikle interessentskabet. 
 
 
 stk. 3. Såfremt opløsning vedtages indenfor det i § 23, stk. 1 nævnte opsigel-
sesvarsel deltager den udtrædende deltager i likvidationen, som om opsigelse ikke 
var afgivet. 
 
 
Voldgift 
 
§ 25. 
 
 stk. 1. Parterne er enige om, at enhver tvist i videst muligt omfang bør søges bi-
lagt ved forhandling. 
 
 stk. 2. Tvister, der måtte opstå - og som ikke kan bilægges ved forhandling - 
mellem interessentskabet og dets deltagere eller mellem deltagerne indbyrdes vedrø-
rende interessentskabets forhold eller parternes rettigheder eller forpligtelser - her-
under om fortolkningen af nærværende vedtægter eller andre mellem parterne ind-
gåede aftaler - afgøres endeligt af en voldgiftsret, jf. dog § 23, stk. 3. 
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§ 26. 
 
 stk. 1. Voldgiftsretten består af 3 af Højesterets præsident udpegede højeste-
retsdommere, idet Højesterets præsident tillige træffer bestemmelse om hvem af dis-
se, der skal fungere som voldgiftsrettens formand. 
 
 stk. 2. Voldgiftsretten kan tiltrædes af yderligere 2 medlemmer, der ligeledes 
udpeges af Højesterets præsident, såfremt de udpegede højesteretsdommere finder, 
at sagens karakter gør medvirken af særligt sagkyndige voldgiftsdommere ønskelig. 
 
 stk. 3. Såfremt tvistens karakter og omfang efter samtlige parters opfattelse gør 
det rimeligt, kan voldgiftsretten beklædes af kun én af Højesterets præsident udpeget 
højesteretsdommer. Denne skal have samme bemyndigelse som nævnt ovenfor i stk. 
2 til at lade voldgiftsretten tiltræde af to særligt sagkyndige voldgiftsdommere. 
 
 
§ 27. 
 
 stk. 1. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om 
fastsættelse og fordeling af de med voldgiftssagen forbundne omkostninger. 
 
 stk. 2. I øvrigt gælder lov om voldgift. 
 
 
Ikrafttræden 
 
§ 28. 
 
 stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft ved underskrivelsen. 
 
 
§ 29. 
 
 Vedtægterne vil være at søge godkendt af tilsynsmyndighederne. 
 
 
København, den 13. februar 1984 
 
 Signeret af de 5 interessentkommuners bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
København, den 11. december 1986 
 
 Ændring af § 19, stk. 5 og § 22, stk. 2 vedtaget af en enig bestyrelse. 
 
 
København, den 8. december 1988 
 
 Ændring af § 18, stk. 1 og § 19, stk. 4 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 
medlem fraværende). 
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København, den 1. juni 1993 
 
 Ændring af § 1, § 2, § 3 stk. 2, § 4, § 5, § 8 stk. 3, § 11 stk. 2, § 13 stk. 1, § 14 stk. 
1, § 18 stk. 1, § 19, § 20 stk. 1 og § 24 stk. 1 samt § 28 stk. 2 og § 30 udgået vedta-
get af en enig bestyrelse. 
 
 
København, den 14. december 1994 
 
 Ændring af § 17, stk. 2 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fravæ-
rende). 
 
 
København, den 11. december 2002 
 
 Ændring af § 3, stk. 2, § 14, stk. 1, § 20, stk. 3 og § 21, stk. 1 vedtaget af 7 besty-
relsesmedlemmer. 1 bestyrelsesmedlem kunne ikke tiltræde ændringsforslagene. 
 
København, den 30. maj 2012 
 
 Ændring af § 1, § 2, § 3, stk. 1, § 4, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1 og 2, § 8 stk. 1, § 11, 
stk. 1 og 4, § 14, stk. 1 a og d. § 15, stk. 1, § 16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1 og 2, § 
19, stk. 1, § 20, stk. 1, 3 og 4, § 22 stk. 1, § 23 stk. 1-3, § 24, stk. 1 og 2, § 25, stk. 2 
vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fraværende). 
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NOTAT PROCES ÆNDRING VEDTÆGTER

Indledning
CTR overvejer følgende ændringer af vedtægterne:

1. Forlængelse af perioden for, at deltagelse i CTR er uopsigelig, fra udgangen 2020 
til udgangen 2030 eller 2050 (vedtægternes § 23).

2. Udvidelse af interessentskabets formålsbestemmelse (§ 4) således, at CTR får 
mulighed for at sælge el-systemydelser med henblik på at anvende indtægterne 
herfra til reduktion af varmeomkostningerne.

Konklusion
Vedtægtsændringerne kræver efter Hortens vurdering godkendelse af CTR's bestyrelsen 
i to behandlinger og af samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser. Desuden 
vil ændringerne kræve Ankestyrelsens godkendelse.

Proces for vedtægtsændring efter vedtægterne
Efter vedtægternes § 14 kræver vedtægtsændringer, at mindst 7 bestyrelsesmedlemmer 
stemmer for og en procedure med 2 behandlinger med mindst 6 ugers mellemrum.

Hvis forslaget behandles 1. gang på maj-mødet, vil det kunne vedtages i juni/juli (afhængig 
af mødedatoerne). Møderne skal indkaldes med 1 uges varsel.

Godkendelse af Ankestyrelsen
Ankestyrelsen skal godkende vedtægtsændringer, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.
Ankestyrelsen påser herved både lovligheden og hensigtsmæssigheden.1

Ankestyrelsen kan få tilsendt udkast til vedtægtsændringerne til forhåndsgodkendelse. 
Forhåndsgodkendelsen gives i så fald på betingelse af senere dokumentation for, at ved-

                                                            
1 Det antages ikke, at CTR vil kunne betragtes som en mindre virksomhed, jf. revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4. 
Det vil CTR være, hvis to af følgende størrelsesgrænser overskrides: balancesum 44 mio. kr., nettoomsætning 
89 mio. kr. og gennemsnitligt antal helhedsbeskæftigede 50.
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tægtsændringerne er vedtaget. Ankestyrelsen kan herved stille krav om, at det skal doku-
menteres, at ændringerne er vedtaget af samtlige interessentkommunernes kommunal-
bestyrelser.

Det må antages, at Ankestyrelsen ved beslutning om godkendelsesniveauet vil lægge vægt 
på Indenrigsministeriets vejledning herom.

Indenrigsministeriets vejledning om kommunale fællesskaber
Efter Indenrigsministeriets vejledning om kommunale fællesskaber er det klare udgangs-
punkt, at alle vedtægtsændringer skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser 
for at have gyldighed.

Fordi vedtægterne udgør kommunalbestyrelsens beslutning om at afgive kompetence, 
skal alle ændringer af vedtægterne, som indebærer ændringer i de beføjelser, som kom-
munalbestyrelsen har afgivet til fællesskabet, eller som ændrer vilkårene for kommunal-
bestyrelsens afgivelse af beføjelser, godkendes af hver af de deltagende kommunalbesty-
relser i et møde. Det samme gælder andre beslutninger vedrørende fællesskabet, der æn-
drer de beføjelser, der er afgivet til fællesskabet, eller ændrer indholdet af vilkårene for 
afgivelsen af disse beføjelser.

Der er dog efter vejledningen ikke krav om, at en vedtægtsændring skal godkendes af 
kommunalbestyrelserne, hvis den ikke ændrer de beføjelser, kommunalbestyrelserne al-
lerede har afgivet, eller indholdet af vilkårene for afgivelsen af disse beføjelser.

Efter vejledningen er det ikke givet, at deltagerkommunerne (altid) skal have mulighed for 
at udtræde, og kan det være relevant at fastsætte, at udtræden ikke kan ske i en vis peri-
ode efter etableringen. Det fremgår desuden, at det er ikke usædvanligt, at opsigelsesfri-
sten er lang, særligt i kommunale fællesskaber, der varetager drift af store forsyningsom-
råder.

Vurdering proces
Der vil være tale om en forlængelse af uopsigelighedsperioden på 10 år, hvis forlængelsen 
i første omgang sker til udgangen af 2030.

Selv om den oprindelige uopsigelighedsperiode er 30 år, hvorfor der er tale om en relativt 
set mindre forlængelse af denne periode, og sådanne lange perioder ikke er usædvanlige 
for kommunale fællesskaber i forsyningssektoren, vurderer vi, at en ændring af opsigelig-
hedsperioden vedrører en ændring af vilkårene for kommunalbestyrelsens afgivelse af 
kompetencer til CTR.

De i CTR deltagende kommuner hæfter efter de gældende vedtægter efter udtræden fort-
sat for på udtrædelsestidspunktet eksisterende forpligtelser. En forlængelse vil derfor 
ikke få økonomiske konsekvenser for kommunerne i forhold til investeringer, der allerede 
er foretaget. Ændringen vil dog medføre, at CTR vil kunne binde kommunerne yderligere 
til de investeringer, som CTR vil foretage i perioden 2020-2030. Det vil betyde en ændring 
af vilkårene for de afgivne kompetencer.
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CTR's hovedformål er i dag levering af varme (transport og supplering af den til rådighed 
værende varme). CTR ejer i dag en el-kedel som spidslastproduktionsanlæg og er i gang 
med at etablere en yderligere. Dermed vil CTR kunne sælge el-systemydelser til Energinet, 
der køber systemydelser for at sikre sig adgang til de ressourcer, som er nødvendige for 
at sikre stabil og sikker drift af elsystemet.

Selv om salg af el-systemydelserne vil kunne betragtes som en del af en omkostningsef-
fektiv drift af el-kedlerne, kan det vurderes at ligge udenfor nuværende beskrivelse af 
CTR's formål, der alene udtrykkeligt nævner varmeydelser, der er underlagt hvile i sig selv. 
I så fald vurderes det mest hensigtsmæssigt at følge udgangspunktet i Indenrigsministeri-
ets vejledning, at alle ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelserne.

Ændringerne skal derfor godkendes både af CTR's bestyrelse efter den foreskrevne pro-
cedure og af samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser. Desuden vil ændrin-
gerne kræve Ankestyrelsens godkendelse.
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GODKENDELSE AF REVISOR 
 
INDSTILLING  
CTR’s administration indstiller, at bestyrelsen godkender 

1. Deloitte som CTR’s revisor for regnskabsårene 2017-2019. 
 
PROBLEMSTILLING 
Ankestyrelsen har i brev 5. februar gjort os opmærksom på, at der ikke hos Ankestyrelsen forelå 
dokumentation for, at Ankestyrelsen har godkendt Deloitte som revisor af CTR’s årsregnskab. 
Ifølge kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, 3. pkt. skal Ankestyrelsen godkende kommunale fæl-
lesskabers antagelse af deres revision, samt afsættelsen af denne. 
 
CTR har i brev 21. februar orienteret Ankestyrelsen om, at CTR’s revisionsydelse for 2014-2016 
var i markedsundersøgelse i 2013, og beslutning og valg af Deloitte blev forelagt bestyrelsen 19. 
marts 2014, med vedtagelse af Deloitte som revisor for 2014-2016, og med mulighed for forlæn-
gelse. I 2017 forlængede vi aftalen uden nye slutdato. Denne beslutning blev ikke forelagt besty-
relsen, da der ikke var ændrede vilkår i aftalen ud over et mindre lovbestemt krav til dokumentation 
fra revisor. På den baggrund var det vores vurdering, at forlængelsen lå inde for det mandat, som 
bestyrelsen havde givet marts 2014. Den nuværende aftale er derfor underskrevet af direktør 
Kamma Eilschou Holm.  
 
Vi oplyste desuden Ankestyrelsen, at henset til varigheden af vores nuværende revisionsaftale, 
var det vores vurdering, at det ville være hensigtsmæssigt at forelægge en fornyet markedsunder-
søgelse til bestyrelsens godkendelse på 3. møde i indeværende år. Dermed vil vores regnskabs-
proces kunne tilrettelægges med et eventuelt nyt revisionsfirma for regnskabsaflæggelse for 2020. 
Og en ny aftale kan forelægges til Ankestyrelsen til godkendelse. 
 
Ankestyrelsen har på baggrund af vores svar i brev 27. februar anmodet om, at der på førstkom-
mende bestyrelsesmøde tages stilling til godkendelse af Deloitte som CTR’s revisor for regnskabs-
årene 2017-2019. For regnskabsåret 2020 skal Ankestyrelsen forudgående godkende revisor, in-
den den påbegynder sit arbejde som revisor. Ankestyrelsen har telefonisk den 2. marts 2020 op-
lyst, at hvis modtager en anmodning om godkendelse 1. oktober, kan vi forvente svar inden 1. de-
cember. På den baggrund vil vi foretage en markedsundersøgelse og forelægge valg af revisor på 
bestyrelsesmødet den 30.september 2020. 
 
VIDERE PROCES 
Fremadrettet vil vi tilrettelægge sagsgangen vedrørende valg af revisor sådan, at vi på 2. bestyrel-
sesmøde har et fast punkt herom. Hvert tredje år gennemføres forud for mødet en markedsunder-
søgelse således, at der på baggrund heraf kan forelægges en revisionsaftale, idet der indgås tre-
årige revisoraftaler. Hver tredje år godkendes så valg af revisor med start ultimo samme år. I de 
mellemliggende år orienteres der på 2. møde om, at revisoraftalen ikke er udløbet.  
 
TIDLIGERE BESLUTNINGER 
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen 05-03-2020. 
 
BILAG 
6.1 Revisoraftale 
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REVISIONSAFTALE 
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PROGRAM – FÆLLES BESTYRELSESSEMINAR 13. – 14. AUGUST 2020 
 
INDSTILLING  
CTR’s administration indstiller, at bestyrelsen godkender,  

 
1. Program til fælles bestyrelsesseminar for CTR, VEKS og TVIS d. 13. – 14. august 2020  

 
Forslag til fælles bestyrelsesseminar – TVIS, VEKS og CTR d. 13. – 14. august 2020  
 
Dag 1  
Tema – Fremtidens fjernvarme  
 
12.00  Frokost og indkvartering  
 
12.45 Velkomst v/ Ninna Hedeager – formand CTR  
 
12.55 Praktisk info – v/Lisbeth DFj  
 
13.00 Den aktuelle energipolitiske scene v/Kim Mortensen  
 
14.00 Strategisk Energiplanlægning  

• Hvad gør vi i hovedstadsregionen? 
o Varmeplan hovedstaden  
o Energi på Tværs  

• Hvad gør vi i Trekantsområdet? 
o TVIS nye vedtægter  
o Varmeplan TVIS  
o Projekter  

 
Gruppearbejde: 

• Hvad er væsentlige milepæle for bestyrelserne  
 
16.00 Udfordringer ved en bæredygtig fremtid  
 

• Teknologiudvikling  
o Geotermi  
o Biomasse  
o Power2X  

 
• Ændringer i økonomiske forudsætninger  

o Udvikling i elprisen  
o Afgift på biomasse  
o Forceret udvikling  
o Tabt udnyttelse af investeringer  

 
• Konkurrencesituation  

o Planlægningsværktøj  
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o Nedbringelse af omkostninger  
 
Gruppe arbejde: 

• Fjernvarme er en væsentlig del af svaret – men det kan blive dyrt  
 
17.45  Opsamling i plenum  
 
18.00  Afrunding v/Lars Schmidt – Formand TVIS  
 
Eventuelt oplæg efter middagen: Oplæg af medlem af KL Teknik- og Miljøudvalg om KL’s klimaud-
spil.  
 
 
Dag 2  
Tema - Verdensmål - et værktøj til succes. Lad os gribe det  
 
9.00  Oplæg fra ekstern – f.eks. Grundfos eller Rockwool om deres strategiske arbejde med 

verdensmål  
 

9.45 Hvad gør vi i dag:  
• VEKS, CTR, TVIS  

 
10.30  Bestyrelserne går for sig selv og samler op på 1. og 2. dagen  
 
11.30  Opsamling i plenum  
 
11.45  Afrunding af seminar v/ Steen Christiansen – Formand VEKS, og kredsens repræsen-

tant i Dansk Fjernvarmes bestyrelse  
 

12.00  Frokost  
 
Efter frokost vil vi forsøge at arrangere oplæg og virksomhedsbesøg ved HySynergy og Shell, som 
arbejder på at etablere Power2X ved Fredericia, jf. bilag. 
 
BILAG 
Nr. 7.1 Artikel: Shell vil lave op til 4 GW grøn brint i 2030  
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ARTIKEL – SHELL VIL LAVE OP TIL 4 GW GRØN BRINT I 2030 
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EMNE: 
ORIENTERING OM VARMEPRISER 
 
ORIENTERING 
CTR’s administration orienterer om fjernvarmeprisens sammensætning og om prisniveau hos slut-
brugerne.  
 
BAGGRUND FOR ORIENTERING 
Sammenligning af forbrugerpriser i de fem aftagerkommuner og prisudvikling i forhold til året før et 
er i forvejen et fast punkt på årets første møde (bilag 8.2). Bilaget suppleres med bilag 8.1, som 
omhandler varmeprisen i et bredere perspektiv. 
 
BILAG 
8.1 Orientering om varmepriser til CTR’s bestyrelse 
8.2 Sammenligning af varmetariffer 2020 

 



 Side 1 af 3 

 

  

CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101731 
Bilag 8.1 Til dagsordenens punkt 
   8 
Til: ORIENTERING Web J  
 

EMNE: ORIENTERING OM FORSYNINGSTILSYNETS VARMEPRISER august 2019  

 

Varmeprisen hos forbrugerne i de enkelte CTR ejerkommuner 

Når CTR har solgt varmen til de lokale varmedistributionsselskaber, sendes den videre til forbru-
gerne via de lokale distributionsnet i aftagerkommunerne. Både sammensætningen af slutbrugere 
og prisstruktur for betaling af fjernvarmen er forskellig i de fem aftagerkommuner, hvilket er årsag 
til forskelle i varmepriserne. De lokale varmepriser afhænger således af: 

• Distributionsselskabernes afskrivningspolitik 

• Indregning af tidligere års over- eller underskud i årets pris 

• Forbrugertæthed – længere afstand mellem forbrugerne giver større varmetab i distributi-
onsnettet 

• Distributionsnettets alder og tilstand – ældre net betyder typisk højere omkostninger til drift 
og vedligeholdelse 

• Fjernvarme som damp eller vand - det gamle dampnet i bl.a. indre by giver højere varme-
tab og produktionsomkostninger for HOFOR og dermed en højere varmepris. Med HOF-
OR’s igangværende konvertering fra damp- til vandbaseret fjernvarme bliver produktions-
omkostningerne og varmetabet i fjernvarmerørene betydeligt mindre. 

• Øvrige leverandører – HOFOR køber ca. 35 % af sit varmeforbrug via egne aftaler med 
producenterne og ca. 65 % fra CTR. 

• Ingen af forsyningernes incitaments tariffer er med i Forsyningstilsynets prisstatistik, derfor 
kan forholdet mellem de forskellige forsyninger godt være anderledes i den faktiske pris, 
som forbrugeren ser, da incitamentstarifferne ikke er opbygget ens. 
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I figurerne nedenfor vises slutbrugerprisen for en ”standard” forbruger i kr. pr. GJ samt den totale 
omkostning for et år for samme forbruger ud fra 2019 priser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugeren er en modelforbruger fastsat ud fra oplysninger fra forsyningsselskaberne om byg-
ningsmasse, typisk årsforbrug, typisk tilslutningsværdi i Watt pr. m2 boligareal og fordeling af for-
brugerne på forskellige kategorier af etageejendomme. Fordelingen på typer af ejendomme har be-
tydning for slutbrugerprisen, fordi man i etageejendomme typisk har én forbrugsmåler, og derfor 
deles om målerabonnementet, som indgår i den faste betaling i nogle af kommunerne: Jo flere lej-
ligheder i en ejendom, jo flere er man om at dele betalingen for målerabonnementet. 

  



 Side 3 af 3 

 

Forsyningstilsynets sammenligning af forbrugerpriser august 2019 i DK 

Forsyningstilsynet har udarbejdet en opgørelse over anmeldte fjernvarmepriser i hele Danmark i 
august 2019. Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte, Tårnby og HOFOR indgår i denne undersøgelse, 
og deres prismæssige placering i undersøgelsen er vist i figuren næste side. I figuren er prisforde-
lingen for distributionsselskaber i hele landet ifølge Forsyningstilsynet vist på den sorte kurve. 
Desuden er der vist en pris for forbrugere med individuel naturgas og et gennemsnit for forbrugere 
i de store centrale kraftvarmeområder. Der er dog brugt et vægtet gennemsnit for Frederiksberg, 
der som de eneste indberetter en variabel månedspris af CTR’s ejerkommuner. 

 

En sammenligning af distributionsselskaber afhænger meget af, hvilken type forbruger man kigger 
på, og hvilke forudsætninger der anvendes om varmeforbrug og tilslutningsværdi. Dette er en 
sammenligning mellem en forbruger på 75 m³ og et årligt forbrug på15 MWh. 



 Side 1 af 3 

 
CTR’s bestyrelsesmøde nr.: 2020/1 Dato: 10-03-2020 
  J.nr.: 200206/101732 
Bilag 8.2  Til dagsordenens punkt 
   8 
Til: ORIENTERING Web J  
 
EMNE: 

CTR’S VARMEKØB OG –SALG AF ENERGI 

 
Orientering om varmepriser 2020 

Sammenligningen er foretaget på baggrund af tilslutningsafgift, fast afgift og variabel afgift. Pri-
serne er beregnet på samme måde for en standard CTR forbruger, som standard forbrugeren i 
Forsyningstilsynets opgørelser. 
 
Tilslutningsafgift 
Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg og Tårnby fastholder abonnementsafgiften i forhold til 2019, 
hvorimod København har en lille stigning. 
 
Fast afgift 
Gladsaxe, København og Tårnby sænker deres faste afgift, mens Gentofte hæver deres faste af-
gift i 2020 i forhold til 2019. Frederiksbergs faste afgift er uændret. 
 
Variabel afgift 
Alle forsyningerne i CTR forsyningsområde sænker deres variable afgift. 
 
Afkølingstarif 
København sænker bonussen og afgiften for god/dårlig afkøling en smule. Gladsaxes incita-
mentstarif går fra et krav om en minimumsafkøling til et krav om en maksimal retur temperatur. 
Der er ingen ændringer i afkølingstariffen for de resterende forsyninger i 2020 i forhold til 2019. 

 
Prissammenligning 
Figurerne på side 2 og 3 viser de nye tariffer, samt sammenligningen mellem typiske forbrugere i 
de enkelte kommuner. 
 
Prissammenligningen viser, at Københavns Kommune fortsat har de højeste varmepriser af de 
fem kommuner. Frederiksberg er den billigste, med undtagelse af store etagebyggerier, hvor 
Tårnby er billigst. 
 
Gentofte, Gladsaxe og Tårnby kommuner har alle en tarifsammensætning, der medfører en næ-
sten ensartet betaling, hvor store etageejendomme er billigst pr. energienhed, og villaer er dyrest. 
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I København og Frederiksberg er villaen dyrest, og resten af etagebyggeriet og standartboligen 
har samme pris pr. GJ. 
 
Endelig er der beregnet en årlig slutbruger betaling for en række standard bygninger. En villa, 3 
forskellige størrelser store etage ejendomme og til sidst en repræsentativ CTR bolig på 75m2 og 
et varmeforbrug på 15 MWh. For en CTR bolig ligger den årlige slutbrugerbetaling i kommunerne 
fra 7.600 til 9.696 kr. pr. år. 
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Nedenfor gives en kort status for de igangværende forhandlingsforløb, vi har med de forskellige 
samarbejdspartnere. 
 

Amager Ressource Center (ARC) 
Varmekøbsaftale 
Der arbejdes hen i mod en aftale, hvor CTR straksbetaler den andel af anlægssummen, som CTR 
skal hæfte for, hvorefter CTR selv kan fastlægge afskrivningstiden. Der er blevet forhandlet et nyt 
aftaleudkast, som forventes færdiggjort inden udgangen af Q1 2020, og som efterfølgende vil blive 
forelagt kontaktudvalget og bestyrelsen. Aftalen medfører en udjævning af prisen over aftalens lø-
betid, som sikrer en markant sænkning af varmeprisen fra ARC i de kommende år. 
 
HOFOR Energiproduktion (HEP) 
Amagerværkets kommende blok 4 (AMV4) 
Idriftsættelsen af AMV4 forløber fornuftigt. Varmeproduktionen fra blokken er fortsat varierende i 
forbindelse med de igangværende test, men blokken har i perioder kørt fuldt lastet. Det er planen, 
at blokken skal gennemføre de sidste test i løbet af marts måned og overgå til kommerciel drift den 
9. april 2020.  
 
Der forventes en mindre overskridelse af den aftalte økonomiske ramme. CTR er i dialog med HEP 
om opgørelse af overskridelsen samt den kontraktmæssige håndtering. Der vil i den forbindelse 
blive udarbejdet et tillæg til den eksisterende aftale, som vil blive forelagt kontaktudvalget og besty-
relsen. 
 
Amagerværkets blok 3 (AMV3) 
CTR har i samråd med HOFOR besluttet ikke at forlænge driften af AMV3 efter udløbet af den nu-
værende aftale med udgangen af marts måned 2020. Der er redegjort nærmere for beslutningen 
under pkt. 10. 
 
Amagerværkets blok 1 (AMV1) 
AMV1 er for nuværende begrænset i last og har en øget havaririsiko. Det skyldes, at der er konsta-
teret udfordringer i Economiseren, (varmeveksler der henter den sidste varme ud af røggassen), 
og drift er kun mulig med reduceret temperatur i fødevand og øget brændselsforbrug. CTR har af-
talt med HEP, at der inden den kommende varmesæson skal etableres en ny Economiser på 
AMV1. Den forventede investering hertil udgør i størrelsesordenen 30 mio. kr., som skal deles mel-
lem de tre parter HEP, HOFOR Varme og CTR. 
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Varmeakkumulator på Amagerværket 
CTR har den 20. december 2019 forlænget aftalen med HEP om anvendelse af varmeakkumulato-
ren på Amagerværket. Aftalen indebærer, at CTR, som i den hidtidige aftale, skal betale for drift og 
vedligeholdelse, mens der ikke længere betales til afskrivning på akkumulatoren.  
 
HEP har præsenteret CTR for overvejelser om at forbedre og op- og aflade udstyret på akkumula-
toren samt at udvide akkumulatorkapaciteten. En beslutning om at gennemføre et eller begge 
disse projekter vil kræve en justering af aftalen, der blev indgået 20. december 2019. 
 
Kompensationsaftale anvendelse af CTR spidslast i el-optimeringen 
Der har ikke været afholdt møder siden sidste kontaktudvalgsmøde. 
 
CTR har fremsendt udkast til en aftale, som sikrer CTR mod meromkostninger i de tilfælde, hvor 
CTR´s spidslastanlæg anvendes til at optimere el-indtjeningen på kraftværkerne. Møde med HEP 
og Ørsted er endnu ikke kalendersat, men forventes afholdt i marts måned. 
 
Transportaftale spædevand 
Da det nye anlæg Amagerværket blok 4 etableres med røggaskondensering, vil der blive produce-
ret store mængder vand på anlægget. Vandet påregnes udnyttet i fjernvarmesystemet som spæ-
devand, men kan med fordel også benyttes på de produktionsanlæg, som Ørsted ejer, primært 
Avedøreværket. 
 
CTR og VEKS har udarbejdet et detaljeret oplæg til aftale, som der afholdes møde om den 26/2 
med henblik på at få forhandlet aftalen på plads med producenterne, som sikrer størst mulig udnyt-
telse af vand fra røggaskondensering uden økonomisk tab for CTR og VEKS.  
 
HOFOR Varme 
Varmeudvekslingsaftale 
Den 20. december har CTR og HOFOR Varme indgået en aftale om justering af acontobetalingen 
fra AMV1. Behovet for justeringen skyldes udfasningen af dampnettet, som betyder, at HOFOR 
Varme aconto vil få en større andel af varmebehovet dækket fra AMV1. Den nye acontobetaling 
har ingen økonomiske konsekvenser, men skal sikre bedre gennemsigtighed og reducere den må-
nedlige korrektion og derved reducere aftalens påvirkning af selskabernes likviditet. 
 
Tårnby forsyning 
Varmepumpe til køling 
Projektet nærmer sig sin afslutning. Tårnby og CTR mødes den 4. marts for at drøfte om varme-
produktionen skal håndteres af Tårnby, eller om det er hensigtsmæssigt at lade Varmelast opti-
mere driften af anlægget.  
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HOFOR, VEKS, Vestforbrænding og Evida  
Samfundsøkonomiske beregninger 
CTR har i samarbejde med Evida, VEKS og Vestforbrænding igangsat et arbejde med at gen-
nemse grundlaget for beregning af den samfundsøkonomiske fjernvarmepris i Hovedstaden. 
CTR´s mål med arbejdet er at få justeret beregningsgrundlaget, så det i højere grad afspejler fjern-
varmens økonomi og de klimamæssige fordele. Den nuværende beregningsmetode er fra 2014, og 
siden har forventningerne til den fremtidige udbygning med fjernvarme og forventningerne til prisen 
for CO2 ændret sig markant. Det er begge forudsætninger som påvirker beregningerne i fjernvar-
mens favør.  
 
Ørsted 
Genforhandling af varmeaftalen på Avedøreværkets blok 2 
Med den besluttede ændring af lov om elproduktionstilskud til biomassebaseret produktion reduce-
res tilskuddet til Avedøreværkets blok 2 fra april 2023. Ørsted har på den baggrund - i henhold til 
aftalens ordlyd - anmodet CTR og VEKS om en genforhandling med henblik på at opnå en genop-
retning af den økonomiske balance i varmeaftalen.  
 
Forhandlingerne blev startet op i september 2019, hvor Ørsted præsenterede deres ønsker til en 
justering af aftalen. Ørsted valgte at justere udkastet efter krav fra CTR og VEKS, og pt. pågår der 
en afklaring af beregningerne, der ligger til grund for Ørsteds justerede udspil. Det er CTR´s ambi-
tion, at der skal findes besparelser på Avedøreværket, som modsvarer det tabte elproduktionstil-
skud, og som dermed forhindrer, at varmeprisen øges. 
 
Alternativ anvendelse af Svanemølleværket 
Oprindeligt var det planen, at der skulle etableres ny produktionskapacitet, som var klar til drift no-
vember 2023. Herefter ville det nuværende Svanemølleværk kunne frigives til teknisk museum og 
andre formål. Projektet er imidlertid blevet ramt af en række forsinkelser. Senest er den tildelte 
grund til det nye anlæg blevet udlagt til andre formål. CTR og HOFOR arbejder pt. på at afdække 
alternative placeringer til den ny produktionskapacitet. Umiddelbart virker en placering i en afgræn-
set del af det eksisterende værk som den mest attraktive løsning, da der i så fald ikke skal etable-
ret nye bygninger, skorsten nye systemkoblinger mv. hvilket må formodes at trække i en mere øko-
nomisk og ressourceeffektiv retning. Samtidig vil anlægget kunne bidrage til vidensformidling om 
energi, hvilket dog også betyder skærpet sikkerhed, som kan trække i en mere omkostningstung 
retning. Parallelt hermed undersøges mulighederne for at reducere den erstatningskapacitet der 
skal etableres. 
 
Ændring af installationer på H.C. Ørsted Værket 
Kontaktudvalget godkendte på KU19-4 gennemførelsen af 4 delprojekter på H.C. Ørsted Værket 
inden for en samlet investeringsramme på 30 mio. kr., som følge af nedlæggelse af dampnettet i 
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København. Arbejdet med de 4 delprojekter forløber tidsmæssigt som planlagt. Modningen af pro-
jektet ”Trykholderanlæg” er blevet afsluttet. Her er CTR’s andel af Capex imidlertid udvidet fra 8,9 
mio. kr. til 10,7 mio. kr. Det kan resultere i et behov for en mindre udvidelse af investeringsram-
men. Det største af de 4 delprojekter ”Varmhold” er dog endnu ikke færdig modnet, og derfor ken-
des den endelige investeringssum endnu ikke. 
 
Teltlager til træpiller 
Ørsted har præsenteret CTR og VEKS for planer om at udvide lagerkapaciteten til træpiller på 
Avedøreværket. Formålet med projektet er at forbedre forsyningssikkerheden for træpiller samt 
give mulighed for køb af en større mængde træpiller i perioder, hvor brændselspriserne er lave. 
Ørsted planlægger at etablere lageret i et stort stationært telt, da Capex til et sådant lager er mar-
kant lavere end for et traditionelt træpillelager. CTR og VEKS har godkendt at bidrage økonomisk 
til at undersøge muligheden nærmere. 
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EMNE: 
OPHØR AF DRIFT PÅ AMAGERVÆRKETS BLOK 3 
 
BAGGRUND 
CTR indgik 25. januar 2016 en aftale med HOFOR Energiproduktion om drift af Amagerværkets 
blok 3 (AMV3) frem til, der er opnået stabil drift af Amagerværkets blok 4 (AMV4). Aftalen blev op-
dateret i 24. oktober 2018 i forbindelse med udførelse af ekstra arbejde på AMV3 for at forlænge 
rådigheden til udgangen af marts 2020. CTR har i samråd med HOFOR besluttet ikke at forlænge 
driften af AMV3 efter udløbet af den nuværende aftale med udgangen af marts måned 2020.  
 
ORIENTERING 
AMV3 er en kulfyret kraftværksblok fra 1989, og blokken har siden etableringen udgjort en del af 
grundlastkapaciteten i Hovedstadens Fjernvarmesystem. Med etableringen af AMV4 etableres ny 
grundlastkapacitet, som erstatter behovet fra AMV3. AMV4 har siden november 2019 været under 
idriftsættelse, og produktionen herfra har allerede reduceret behovet for AMV3 således, at blokken 
primært anvendes som back up i tilfælde af produktionsmæssige udfordringer på de øvrige grund-
lastanlæg. Det er planen at gennemføre de sidst test på AMV4 i de kommende måneder, så blok-
ken er klar til kommerciel drift i løbet af foråret 2020. 
 
AMV4 forventes også i den kommende varmesæson at kunne have visse indkøringsudfordringer. 
Der er samtidig udfordringer med Amagerværkets blok 1 (AMV1), som ikke med sikkerhed er ud-
bedret inden den kommende varmesæson. Derfor er der en forøget risiko for samtidigt udfald af de 
to kraftværksblokke. CTR har derfor i samarbejde med HOFOR undersøgt muligheden og konse-
kvenserne af fortsat drift af AMV3 efter udgangen af marts 2020.  
 
En forlængelse af driften på AMV3 med en yderligere varmesæson vil kræve en større revision af 
blokken. HOFOR Energiproduktion har anslået omkostningerne til mellem 35 og 50 mio. kr. Dertil 
kommer en række driftsmæssige gener samt forsinkelse af projekter som følge af, at AMV3 skal 
driftes samtidig med de øvrige kraftværksblokke på Amagerværket.  
 
AMV3 har været i drift i størstedelen af den igangværende varmesæson, og indtil videre har det 
resulteret i en besparelse på ca. 15 mio. kr. sammenlignet med den produktion, der ville have væ-
ret uden drift af AMV3. Det svarer til ca. 0,75 kr./GJ på CTR’s puljepris.  
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AMV3 er i en stand så kontinuert drift i den kommende varmesæson ikke vil være tilrådelig. Kraft-
værksblokken har en opstartstid på ca. 3 døgn, og det vil derfor kun være relevant at starte den i 
tilfælde af længerevarende havarier. Det betyder, at den økonomiske værdi af AMV3 efter alt at 
dømme vil være væsentligt lavere end for den nuværende varmesæson. 
 
Samlet set vurderes det derfor, at den økonomiske gevinst ved fortsat drift af Amagerværkets blok 
3 ikke står mål med omkostningerne til at holde kraftværksblokken driftsklar. 
 
AMV3 har miljøgodkendelse frem til AMV4 går i kommerciel drift. Drift af AMV3 herefter vil kræve 
en ny miljøgodkendelse. Det kan vise sig at være en udfordring at få en miljøgodkendelse til fortsat 
drift af en kulfyret kraftværksblok. Samtidig vil fortsat drift af en kulfyret kraftværksblok konflikte 
med både HOFOR´s og CTR´s ønsker om at reducere udledningerne af CO2 fra fjernvarmepro-
duktion.   
 
CTR har endvidere analyseret på forsyningssituationen uden AMV3. Normalt analyseres forsy-
ningssikkerheden ved udfald af den største enhed. Som følge af den forøgede risiko for udfald af 
AMV1 og AMV4 den kommende varmesæson har CTR analyseret på situationen med et samtidigt 
udfald af de to kraftværksblokke. Analysen viser, at CTR kan dække forsyningsforpligtelsen over-
for vores kunder ved et samtidigt udfald af AMV1 og AMV4.  
 
Samlet set vurderes det derfor, at der hverken af økonomiske, forsyningsmæssige eller klimamæs-
sige årsager er en begrundelse for fortsat drift af AMV3 efter udgangen af marts 2020. CTR har 
derfor i samråd med HOFOR besluttet ikke at forlænge driften af AMV3 efter udløbet af den nuvæ-
rende aftale med udgangen af marts måned 2020. 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR 
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser, da ophør af drift på AMV3 var forventet og ind-
går som grundlag for de udmeldte budgetter.  
 
ANDEN BETYDNING FOR CTR 
Med beslutningen sikres en fortsat udfasning af kulbaseret varmeproduktion i hovedstaden.  
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