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Stor var glæden på Augustenborg 
Fjernvarme, da Landsskatteretten 
den 20. oktober 2003 afsagde en 
kendelse, der betød, at varmeværket 
ikke alene fik godt 3,5 mio. kr. til-
bage, som værket var blevet afkræ-
vet af Told og Skat. Men også at 
Landskatteretten gav varmeværket 
ret i, at værket ikke skulle betale el-
afgift for drift af den naturgasdrevne 
varmepumpe, der indgår i værkets 
vakuumisvarmepumpe. Værkets for-
mand Mogens Elmvang, næstfor-
mand Kaj Hansen og kasserer Erling 
Bent Kristensen havde svært ved at 
få armene ned, da Landsskatteretten 
afsagde sin kendelse i sagen, der har 
fyldt meget i varmeværkets daglige 
arbejde, herunder ikke mindst på 
bestyrelsesmøderne.

- Vi ventede meget spændt på, om 
Told og Skat ville benytte muligheden 
for at anke afgørelsen. Det gjorde Told 
og Skat ikke. Til gengæld fik vi plud-
selig besked om, at skatteministeriet 
var på vej med en ændring af ener-
giafgiftslovene, der, hvis ændringen 
gennemføres, som det forslag der er i 
høring, vil betyde, at vi med virkning 
fra 1. januar i år skal betale el-afgift, 
siger Mogens Elmvang. Hverken han 
eller den øvrige bestyrelse lægger skjul 
på, at deres glæde over at have vundet 
sagen er blevet vendt til stor undren 
over, at skatteministeriet tilsyneladen-
de vil have loven lavet om, så der ingen 
økonomi er i at køre med vakuumisvar-
mepumpen. Vakuumisvarmepumpen 
er etableret i 1986 i samarbejde med 
Energistyrelsen. Anlægget var base-
ret på et helt nyt princip, hvor man 
opsamlede fjordvand, der sprøjtes ind 
i en vakuumtank. Vakuum oprethol-

des tæt ved vandets triplepunkt, så 
en del af vandet omgående fryser til 
is. Herved frigives frysevarmen, der 
omdanner en tilsvarende mængde 
vand til damp. Fordampningsvarmen 
genindvindes og udnyttes til fjern-
varmevand. En naturgasdrevet for-
brændingsmotor med generator driver 
anlæggets elmotorer, og al varme fra 
motor-, olie og røggaskøling genvind-
vindes også til opvarmning af fjernvar-
mevandet.

- Anlægget blev støttet af 
Energitilsynet med det formål at 
finde metoder til at spare på olien. Vi 
påtog os opgaven med at være fore-
gangsmænd på dette område. Derfor 

føler vi det uretfærdigt, at anlægget, 
der miljømæssigt er utrolig fornuf-
tigt og bl.a. sparer en masse CO² skal 
lukkes ned, siger Kaj Hansen. 

Ude af drift i to år
Anlægget blev sat ud af drift umid-
delbart efter, at Told og Skat under 
et kontroleftersyn af selskabets 
momsopgørelse den 14. februar 2001 
rejste krav om betaling af elafgifter 
for elproduktionen på varmepum-
pen. Værket blev afkrævet at betale 
ca. 3,5 mio. kr. i afgifter svarende til 
afgiften 5 år tilbage. 

- Hvis vi skal betale elafgiften, 
giver det underskud at køre med 

Men varmeværket risikerer med ny lov alligevel ikke at kunne køre med den 
varmepumpe, som er stridens kerne.

Augustenborg Fjernvarme har fået 
3,5 mio. kr. tilbage fra Told og Skat

JURA

Varmevarmeværkets formand Mogens Elmvang, kasserer Erling Bent Kristensen og næstformand Kaj 
Hansen havde svært ved at få armene ned, da Landsretten afsagde sin kendelse. Siden er humøret 
faldet noget som følge af, at der er en lov på vej, der betyder, at værket fra 1. januar i år alligevel 
skal betale den afgift, som Landsretten fritog dem for.
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nem en dispensation eller lignende, 
at Augustenborg Fjernvarme får lov 

anlægget, og det hverken kan eller vil 
vi byde vores forbrugere. Derfor luk-
kede vi anlægget ned og begyndte at 
undersøge mulighederne for at føre 
sag imod Told og Skat for at undgå, 
at vores forbrugere skulle hænge på 
regningen fra Told og Skat, siger 
Erling Bent Kristensen. Det førte 
til, at Augustenborg Fjernvarme 
gennem deres revisor, KPMG, påkla-
gede Told og Skats afgørelse til 
Landsskatteretten.

- KPMG herunder ikke mindst 
senior tax konsulent Lone Gjørret 
lavede et fantastisk godt stykke 
arbejde, som vi er meget tilfredse 
med. Uden deres indsats havde vi 
ikke vundet, siger Mogens Elmvang, 
der også gerne havde ønsket mere 
støtte fra DFF.

DFF ind i sagen
DFFs direktør, Jørgen G. Jørgensen, 
har på et møde med værket lovet, at 
DFF vil gøre alt, hvad der muligt, for 
at få ændret lovudkastet, så værket 
får mulighed for igen at køre med 
anlægget.

- Vi har skrevet til skatteminste-
ren for at gøre opmærksom på det 
helt urimelige i, at Augustenborg 
Fjernvarme ikke får lov til at gen-
opstarte anlægget. Det forekommer 
stødende, at man på den måde nu vil 
ramme et pionerprojekt, der under-
vejs har haft mange vanskeligheder, 
og som man fra starten har støttet 
fra myndighedernes side. Derfor 
har vi foreslået skatteministeren, at 
overveje en ændring af lovforslaget 
eller på anden vis at sørge for gen-

til at køre med anlægget i et par år 
endnu, siger Jørgen G. Jørgensen.

Vakuumtanken, hvor vakuum opretholdes tæt ved vandets triplepunkt, så en del af vandet 
omgående fryser til is. Herved frigives frysevarmen, der omdanner en tilsvarende mængde vand til 
damp. Fordampningsvarmen genindvindes og udnyttes til fjernvarmevand. 
Foto: Claus Thorsted / Free Press

Højesteret har frifundet Skatte-
ministeriet i den såkaldte kraftvar-
mesag, som Elsam havde anlagt mod 
staten.

Landets øverste domstol giver  
Vestre Landsret i, at det var helt i 
orden, da fjernvarmepriserne i Århus, 
Randers, Aalborg, Odense og Esbjerg 
tilbage i 1998 med ét slag steg med 

omkring 25 pct. Elsam får dermed 
ikke de 6,7 mio. kr., som selskabet 
havde krævet af ministeriet på århu-
sianernes vegne. 

Striden mellem Skatteministeriet 
og Elsam begyndte i 1998, da davæ-
rende skatteminister Ole Stavad (S) 
med et cirkulære ville rette op på, at 
forbrugernes fjernvarmepriser havde 

været for lave, fordi kraftvarmevær-
kerne i en årrække angiveligt havde 
betalt for lidt i brændselsafgifter. 
Cirkulæret betød alene for Århus’ 
vedkommende en ekstra regning på 
200 mio. kr. om året i gennemsnit 
1.500 kr. hvert år pr. husstand.

Elsam tabte kraftvarmesagen


