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Beskrivelse af naturgasforsyningen på Køben-
havns Lufthavns område 
Københavns Lufthavne A/S (CPH) varetager naturgasforsyningen på lufthavnens område. 
Denne varetages som en non-profit aktivitet, hvor brugerne dækker omkostningerne til for-
brug, vedligehold, afskrivning og forrentning, jf. tilslutnings- og leveringsbetingelser for 
energi og vand fra CPH af 15. april 2008. 

Grunden til, at CPH selv varetager forsyning og vedligehold af distributionsnettet på air-
side og i terminalerne er, at disse aktiviteter skal varetages med flysikkerheden, passage-
rernes sikkerhed og komfort som første prioritet. Vedrørende landside gælder det samme 
for anlæg og installationer, der direkte understøtter foranstående, medens øvrige anlæg 
kun medtages, hvor udnyttelse af og rentabilitet i det eksisterende distributionsnet taler 
herfor. 

Distributionsnettet 

CPH køber naturgas, der videredistribueres til gasfyr hos lejere, i vest- og sydområdet, 
samt varmecentral vest, der producerer varme til Teknikergården, Busvaskehallen, VL-
Terminalen samt til Sikringstjenestekomplekset m.fl. 

Daglig drift 

Naturgasforsyningens drift overvåges af CPHs Tekniske Vagtcentral, mens forbruget over-
våges via løbende måleraflæsninger. Vedligehold og måleraflæsning varetages i Energi-
administrationen. 

Frister 

CPH har i 1. kvartal 2021 modtaget slutafregning vedrørende 2020 fra leverandører af 
gas. Lejere skal modtage naturgasregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsperiodens 
udløb, dvs, ved udgangen af april måned. Hvis slutafregningstidspunktet plus 3 måneder 
er senere end de 4 måneder, så ville det være denne frist, der ville være gældende. 

Lejerne kan skriftligt gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter offentlig-
gørelse af regnskabet. 
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Beretning for året 2020 
Naturgasindkøb udgjorde 887.318 m3 i 2020 (2019: 935.806 m3 naturgas). Svarende til et 
fald på 5,6 %. 

CPH koncernens forbrug af købt naturgas udgør 35,6 % i 2020 (2019: 35,8 %). Den reste-
rende del er solgt til lejere i lufthavnen. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Omkostningerne kan opdeles i en variabel del, der vedrører energiforbruget, samt en fast 
del der vedrører netomkostninger. 

Der henvises i øvrigt til Tilslutnings- og leveringsbestemmelserne for energi og vand af 15. 
april 2008. 

Købt naturgas 

Denne del består af naturgas og statsafgifter. Evida Service Nord A/S står for transmissi-
onen af gas til lufthavnen. 

I forbindelse med varmeproduktionen er der et gastab. Dette gastab indregnes i enheds-
prisen ved at anvende summen af det målte forbrug på forbrugsmålerne som udgangs-
punkt for beregningerne. 

Princippet for henføring af omkostninger til forbrugssteder er de målte kubikmeter gas, der 
aflæses på installerede forbrugsmålere. 

Netomkostninger 

Denne del består af netomkostninger i form af drift og vedligehold af distributionsnettet, 
samt afskrivning og forrentning herpå. 

Anlæg til energiforsyning afskrives fra ibrugtagning som hovedregel med en forventet øko-
nomisk levetid på 15 år for tekniske installationer. Forrentning af anlæg beregnes som den 
vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC før skat) af den investere-de kapital. 

Timer anvendt til vedligehold indregnes i regnskabet med 607 kr. pr. time i 2020 (2019: 
607 kr. pr. time) Materialer og omkostninger til eksterne leverandører indregnes i regn-ska-
bet til indkøbspris. 

Herudover indgår omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af regnskab, fakturering og 
energiadministrationen. 

Henføring efter areal 

For enkelte lejede lokaler i CPH-bygninger henføres naturgasomkostningerne, efter først 
at være behandlet som beskrevet ovenfor, forholdsmæssigt til lejemålet ud fra det lejede 
areal. Årsagen er, at omkostningerne ved opsætning af en direkte måler til hver enkelt le-
jemål skønnes at ville overstige de evt, besparelser, en direkte måling vil kunne medføre. 
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Naturgasforsyning 

Købt naturgas 

Rågas 

Gas afgift 

1.002.612 

2.642.734 

2020 

3.645.346 

2019 

4.036.327 

Netomkostninger i lufthavnen 
Materialer 

Lønninger 

Afskrivning og forrentning, varmecentral vest 
Afskrivning og forrentning, F&B gasledning-net 

46.098 

256.720 

703.645 
190.708 1.197.172 1.028.253 

Omkostninger i alt 

 

4.842.518 5.064.580 

Naturgasregnskab for perioden 1. januar til 31. de-
cember 2020 
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Specifikation af afskrivning og forrentning 2020 

Anlæg Værdi primo Tilgang Værdi ultimo Afskrivning Forrentning I alt 

Renovering Varmecentral Vest 138.329 66.110 72.219 7.360 79,579 
Kedler, Varmecentral Vest 36.014 30.869 5.145 2.408 7.553 
CTS termostater Varmecentral Vest 81.998 75.730 6.267 5.678 11.946 
VARME MAG Gaskedler (2018) 4.150.007 3.855.332 294.675 288.192 582.867 
Færdigg. P-06374 VARME MAG Gaskedler 193.882 185.851 8.031 13.670 21.701 
Gas til F&B i CASC 1.384.683 1.290.273 94.410 96.298 190.708 
!alt 5.984.912 5.504.165 480.747 413.607 894.354 

Specifikation af forbrug og priser 2020 

Forbrug 2020 i m3 gas 

Varmecentral vest 541.151 
Andre erhverv 344.239 

Forbrug i alt 885.391 

 

  

Forbrug af madgas 2020 i m3 gas 

Forbrug i alt 1.927 

 

Realiserede enhedspriser 2020 i DKK pr. m3 gas 

Rågaspris pr. m3 gas 1,13 
Gas afgift pr. m3 gas 2,98 
Netomkostninger pr. m3 gas 0,34 

Afskrivninger og forretning, varmecentral vest, pr. m3 gas 1,30 
Afskrivninger og forretning, F&B gasledning i terminaler, pr. m3 gas* 98,98 

*Lejerne faktureres DKK 3,40 pr. m3 gas ved tilkobling til F&B gasledningsnet i terminaler 
ud fra estimeret omkostning ved fuld tilslutning til nettet 
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Forventninger til 2021 (Ikke omfattet af review) 

Forventede enhedspriser for 2021 i DKK pr. m3 gas 

 

Rågas pris pr. m3 gas 2,00 
Gas afgift pr. m3 gas 3,00 
Netomkostninger pr. m3 gas 0,35 
Afskrivninger og forretning, varmecentral vest, pr. m3 gas 1,30 
Afskrivninger og forretning, F&B gasledning i terminaler, pr. m3 gas* 3,40 

*Lejerne faktureres DKK 3,40 pr. m3 gas ved tilkobling til F&B gasledningsnet i terminaler 
ud fra estimeret omkostning ved fuld tilslutning til nettet 
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Ledelsens påtegninger 
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt naturgasregnskabet for regnskabsåret 1. 
januar 2020 - 31. december 2020 for Københavns Lufthavne A/S. 

Naturgasregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de beskrevne principper i Tilslut-
nings- og leveringsbetingelser for energi og vand af 15. april 2008. Vi anser de valgte prin-
cipper for hensigtsmæssig. Vi finder endvidere den samlede præsentation af natur-gas-
regnskabet retvisende. Naturgasregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende 
billede af det opgjorte forbrug og afholdte omkostninger i 2020. 

København, den 31. maj 2021 

77 
Thomas Woldbye Rasmus Flagstad Lund 
Administrerende direktør Økonomidirektør 
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Den uafhængige revisors reviewerklæring 
Til ledelsen i Københavns Lufthavne A/S 

Vi har udført review af naturgasregnskabet i Københavns Lufthavne A/S, siderne 3 - 5, for 
perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020, som omfatter anvendt regnskabsprak-sis, 
omkostningsopgørelse og specifikationer. 

Ledelsens ansvar for naturgasregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af naturgasregnskabet i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne, der fremgår af Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi 
og vand af 15. april 2008. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser nødvendig for at udarbejde naturgasregnskabet uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om naturgasregnskabet. Vi har udført vores re-
view i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review 
af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er 
blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at naturgas-regnskabet som 
helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den rele-
vante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. 

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om 
review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklærings-op-
gave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af fore-
spørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anven-
delse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en re-
vision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revi-
sionskonklusion om det interne regnskab. 

Konklusion 

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at 
mene, at naturgasregnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne, der fremgår af Tilslutnings- og leveringsbetin-
gelser for energi og vand af 15. april 2008. 
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Fremhævelse af forhold om anvendt regnskabspraksis og om begræns-
ning i anvendelse 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på naturgasregn-ska-
bets afsnit om anvendt regnskabspraksis. Naturgasregnskabet er udarbejdet med henblik 
på at opfylde Københavns Lufthavne A/S' kontrakter med forbrugerne af energi og vand 
på de af Københavns Lufthavne A/S' ejede områder. Naturgasregnskabet er derfor uegnet 
til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Københavns Lufthavne A/S og for-
brugerne af energi og vand på de af Københavns Lufthavne A/S ejede områder og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 

København, den 31. maj 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jensen 
Statsautoriselset revisor 
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