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RESUMÉ 
1.                   Denne sag drejer sig om, hvorvidt varmeforsyningslovens prisregu-

leringsbestemmelse finder anvendelse på leverancer af opvarmet vand, damp eller 

gas til brug for industrielle formål (procesformål).    

 

2.                   Baggrunden for spørgsmålet er en drøftelse på et møde mellem Skat-

teministeriets og Energitilsynets sekretariat i forbindelse med en af ministeriet 

udarbejdet afgiftsomlægning.  

 

3.                   Energitilsynet har ikke tidligere taget eksplicit stilling til, om pro-

cesvarme er omfattet af varmeforsyningsloven, og sagen forelægges derfor med 

henblik på, at Energitilsynet tilkendegiver tilsynets holdning til spørgsmålet.  

 

4.                   Spørgsmålet har betydning for fastlæggelsen af Energitilsynets til-

synsopgave i forhold til regulering af varmeleverancer til procesformål, herunder 

for fastlæggelsen af hvilke oplysninger som skal anmeldes til tilsynet.  

 

5.                   Ordlyden af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, samt for-

arbejderne hertil, medfører, at lovens anvendelsesområde må forstås som værende 

indskrænket til anvendelse af energi til rum opvarmning og levering af varmt 

brugsvand.  

 

6.                   Anvendelsesområdet for prisreguleringsbestemmelsen er ikke sprog-

ligt begrænset på samme måde, idet bestemmelsen ikke omtaler energiens anven-

delse. Af lovbestemmelsen fremgår således, at det er ”levering til det indenlandske 

marked af opvarmet vand, damp og gas bortset fra naturgas”. Sammenholdt med 

varmeforsyningslovens formålsbestemmelse må bestemmelsen forstås således, at 

prisbestemmelserne ikke omfatter leverancer til procesformål.  

 

7.                   Imidlertid fremgår det af forarbejderne til prisbestemmelsen, at alle 

leverancer fra de i bestemmelsen anførte anlæg er omfattet af bestemmelsen, hvil-

ket fører til den forståelse, at levering til proces også er omfattet af bestemmelsen. 

Dermed er der opstået en uklarhed om retstilstanden.  
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8.                   Praksis fra Gas- og Varmeprisudvalget, støttet af Monopoltilsynets 

meddelelser samt en enkelt bemærkning i forarbejderne til lovændringen af varme-

forsyningsloven i 1982 lægger til grund, at levering til procesformål også er om-

fattet, uden dog at redegøre nærmere for på hvilket grundlag.  

 

9.                   Varmeforsyningslovens prisbestemmelse regulerer imidlertid privat-

retlig virksomhed og spørgsmålet er derfor, om grundlaget i forarbejderne er klart 

nok til at fortolke prisbestemmelsen ud over formålsbestemmelsens anvendelses-

område.  

 

10.               Indgreb af bebyrdende karakter stiller skærpet krav til hjemmels-

grundlaget. Retssikkerheden hos adressaten for myndighedens indgreb tilsiger 

således, at prisbestemmelsen må fortolkes til gunst for reguleringens adressat.  

 

11.               Energitilsynets sekretariat har gennemgået lovgrundlaget fra varme-

forsyningsloven i 1979 til i dag vedrørende spørgsmål om procesvarme. Konklusi-

onen på denne gennemgang er, at forarbejderne på den ene side indikerer, at pro-

cesvarme er omfattet på den anden side flere steder eksplicit nævner, at leverancer 

til industri – og storkunder skal fastsættes på markedsvilkår. Varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelse fastlægger en effektiv non-profit regulering, som derfor ikke 

kan betragtes som markedspris.  

 

12.               Lovgrundlaget giver dermed ikke et klart billede af reguleringens 

omfang.  

 

13.               Sekretariatet har på den baggrund også fundet det relevant at undersø-

ge konsekvenserne ved henholdsvis den ene og den anden retsstilling.  

 

14.               Samlet kan en beskrivelse af konsekvenserne ved, at procesvarme 

ikke er omfattet af varmeforsyningsloven beskrives således, at beskyttelseshensy-

nene vil kunne varetages i anden regulering, især da der er tale om slutkunder, der 

er erhvervskunder og som anvender varme som led i virksomhedens proces. Det 

kan derfor overvejes om ikke disse kunder kan varetage egne interesser på lige fod 

med indkøb af andre ydelser, der indgår i processerne. I relation til administration 

af markedsydelser sammen med monopolydelser er dette både administrativt og 

selskabsmæssigt er en kendt problemstilling.  

 

15.               Problemstillingen er ikke hensigtsmæssig men da den allerede eksiste-

rer med hensyn til andre ydelser fra de kollektive varmeforsyningsanlæg kan den 

ikke beskrives som uhåndterbar.  

 

16.               Som gennemgangen af praksis imidlertid viser, har det hidtil været 

lagt til grund, at procesvarme er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestem-

melse, herunder af ankeinstanserne.  

 

17.               På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at retsstillingen på 

nuværende tidspunkt må beskrives således, at procesvarme i medfør af praksis må 

antages at være omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelse.  
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18.               Da lovgrundlaget som nævnt ikke er klart, finder sekretariatet det 

imidlertid relevant at indlede dialog med Energistyrelsen om en præcisering af 

dette.  

 

19.               Det er sekretariatet opfattelse, at en fremtidig dialog med Energisty-

relsen bør have som målsætning, at der ikke indføres mere regulering end absolut 

nødvendigt.  

 
TILKENDEGIVELSE 
20.               Energitilsynet tilkendegav på baggrund af vedlagte sagsfremstilling 

og vurdering følgende:  

 at leverancer af varmt vand, damp eller gas, som ikke anvendes til byg-

ningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, på baggrund af 

praksis er omfattet af varmeforsyningslovens prisreguleringsbestemmelse, 

§ 20.  

 at sekretariatet bør indlede en dialog med Energistyrelsen om at tydeliggø-

re retsgrundlaget for leverancer af varmt vand, damp eller gas, som ikke 

anvendes til bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand.  

 
SAGSFREMSTILLING 
21.               Den 9. december 2009 afholdtes et møde mellem Energitilsynets se-

kretariat, Skatteministeriet og Skattecentret angående en afgiftsomlægning med 

tilhørende ændring af varmeforsyningsloven. Ændringen medfører, at den tidligere 

forbrændingsafgift på affald, som blev pålagt affaldsleverandørerne, omlægges til 

en afgift på affaldsbrændsel og CO2, som pålægges affaldsforbrændingsanlægge-

ne.  

 

22.               Ændringen blev indsat i varmeforsyningsloven, ved en ændrings-

lov[1], hvor § 20, fik tilføjet stk. 12-14. Hovedindholdet i ændringen er et forbud 

mod at udgifter, der er en følge af afgiftsomlægningen overvæltes på varmekun-

derne, samt en undtagelse til dette udgangspunkt.  

 

23.               Under mødet blev det drøftet, om varmeforsyningslovens prisregule-

ringsbestemmelse finder anvendelse på varmeleverancer til procesformål, idet 

dette forhold ville have betydning for virkningen af den ændring af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelse, som var en afledt følge af afgiftsomlægningen.  

 

24.               Problemstillingen i relation til afgiftsspørgsmålet er, at lovændringen 

giver mulighed for, at et affaldsanlæg og et fjernvarmedistributionsnet kan aftale, 

at affaldsvarmeafgifterne betales over varmeprisen mod, at affaldsgebyret dækker 

tilsvarende særomkostninger på varmesiden.  

 

25.               Fordelen ved denne øvelse er, at industrivirksomheder kan fradrage 

afgiftsomkostningen. For varmeforbrugere forbliver varmeprisen uændret, men for 

industrivirksomhederne bliver de reelle omkostninger lavere.  

 

26.               Da naturgasafgifter på samme måde kan fradrages, bliver fjernvarme 

konkurrencedygtig ved indførelsen af denne mulighed.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn1
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27.               Spørgsmålet, der er rejst over for SKAT, er imidlertid, om leverancer 

fra et affaldsforbrændingsanlæg direkte til en proceskunde er omfattet af prisbe-

stemmelserne.  

 

28.               Hvis sådan leverance ikke er omfattet, vil Energitilsynet fortsat have 

tilsyn med, at den del af varmeleverancen som leveres til det kollektive net – og 

som utvivlsomt er omfattet – ikke belastes af omkostninger til procesleverancer.  

 

29.               Usikkerheden består i, at varmeforsyningslovens formålsbestemmelse 

umiddelbart ikke angiver procesvarmeleverancer, som værende omfattet af lovens 

formål.  

 
LOVGRUNDLAG OG PRAKSIS 
FORMÅL OG DEFINITION  

30.               Formålet med varmeforsyningsloven[2] fremgår af lovens § 1, stk. 1:  

”Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenli-

ge anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie.”  

 

31.               Formuleringen af lovens formål har været stort set uændret siden 

fremsættelsen af lovforslaget til lov om varmeforsyning den 5. april 1979 (1979-

loven).  

 

32.               Af bemærkningerne i forarbejderne[3] til 1979-loven fremgår det, at 

hovedmålsætningen for dansk energipolitik på tidspunktet for udarbejdelsen af 

forslaget var, at reducere energiforsyningens afhængighed af olietilførsler samt at 

bremse væksten i energiforbruget.  

 

33.               Da rumopvarmning lagde beslag på ca. 50 % af Danmarks energitil-

førsler, skulle det overordnede mål blandt andet nås ved en landsdækkende varme-

forsyningsplanlægning. Planlægningen skulle sikre den bedst mulige udnyttelse af 

energi til rum opvarmning. Dette var baggrunden for formuleringen af varmefor-

syningslovens formålsbestemmelse i 1979.  

 

34.               I forarbejderne til 1979-loven præciseres det, at der med ”varmt vand” 

menes varmt brugsvand.  

 

35.               Indholdet af begreberne ”bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt vand”, har ikke ændret sig siden hen, og på den baggrund må varmeforsy-

ningslovens formålsbestemmelse forstås således, at lovens formål er, at fremme 

den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til 

rum opvarmning samt forsyning med varmt brugsvand.  

 

36.               I ændringsforslag[4] til varmeforsyningsloven af 4. marts 2010, frem-

går det i øvrigt, under afsnit 2.8.3.2. om gældende ret, at formålsbestemmelsen 

skal tages i betragtning ved tilsynets varetagelse af sine opgaver:  

”Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktion på varmeforsyningsom-

rådet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål, som angivet i 

lovens § 1.”.  

 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn2
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn3
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn4
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37.               Det fremhæves derved, at udøvelsen af Energitilsynets opgaver er 

underlagt formålsbestemmelsen.  

 

38.               I varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, 1. pkt. defineres kollektive var-

meforsyningsanlæg:  

”Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver føl-

gende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og 

forsyning med varmt vand:  

…”.  

 

39.               I bestemmelsen opstilles en række yderligere kriterier for, at et anlæg 

kan betegnes som et kollektivt varmeforsyningsanlæg.  

 

40.               Grundlæggende defineres et kollektivt varmeforsyningsanlæg dog, 

som et anlæg der drives med det formål, at levere energi tilbygningers opvarmning 

og varmt vand, hvilket er i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.  

PRISREGULERINGSBESTEMMELSEN  

41.               Varmeforsyningslovens § 20 indeholder lovens prisreguleringsbe-

stemmelse. Stk. 1 fastlægger kredsen af de juridiske personer, som er omfattet af 

bestemmelsen samt hvilke kategorier af nødvendige udgifter, disse enheder kan 

indregne i varmeprisen:  

”Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 

25 MW samt geotermiske anlæg mv. i priserne for levering til det inden-

landske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas ind-

regne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, 

efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte 

offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter ef-

ter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og 

underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væ-

sentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 7, 

og 20 b”.  

 

42.               Bestemmelsens ordlyd begrænser ikke anvendelsen til de formål, som 

nævnes i formålsparagraffen.  

 

43.               Af forarbejderne til 1979-lovens prisbestemmelse fremgår det endvi-

dere af sidste punktum i bemærkningerne til § 26 (i 79-loven § 27 i den nuværende 

lov § 20, stk. 1), at:  

”Bestemmelserne omfatter alle leverancer af varme eller gas fra de i § 26 

nævnte virksomheder.” (fremhævet her)  

 

44.               I den forbindelse bemærkes det, at bestemmelsen efter sin ordlyd ikke 

kun angår kollektive varmeforsyningsanlæg, som i § 2 defineres under henvisning 

til formålsbestemmelsen.  
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OFFENTLIGHEDSBESTEMMELSEN  

45.               Varmeforsyningslovens § 23 b indeholder en regel om, at Energitilsy-

net opretter et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer m.v.:  

”Energitilsynet opretter et offentligt tilgængeligt register over anmeldte ta-

riffer, andre betingelser mv. og offentliggør et repræsentativt udsnit af disse 

mindste en gang årligt”.  

 

46.               Forløberen til denne bestemmelse, som nu er ophævet, angav, at an-

meldte priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand skulle være offentligt tilgængeligt.  

 

47.               I forarbejderne til denne bestemmelse (oprindeligt § 28, senere § 21 

og i dag ophævet), navnlig til lovændringen i 1982[5] (1982-loven), fremgik det 

forudsætningsvist i bemærkningerne, at den gældende opfattelse var, at procesle-

verancer var omfattet af prisbestemmelsen:  

”Priser og betingelser for leverancer til procesenergi undtages hermed fra 

kravet om offentliggørelse, hvorved sådanne leverancer sidestilles med vil-

kårene for olieproduktion”.   (Fremhævet her)  

 

48.               Tidligere i bemærkningerne til prisbestemmelsen var det anført, at 

naturgasselskaber skulle kunne prisdifferentiere, således, at industrien kunne til-

bydes konkurrencedygtige naturgaspriser:  

”Selskaberne kan ligeledes prisdifferentiere over for forskellige forbruger-

kategorier, således at industrien kan tilbydes naturgas til priser, der kan 

konkurrere med markedsprisen”. (fremhævet her).  

 

49.               Senere i samme afsnit anførtes det, i forbindelse med bemærkningerne 

til et prisloft for naturgas, at prisloftet indførtes for at sikre, at naturgasprisen ikke 

oversteg olieprisen. Samtidigt anførtes det, at prisen for gasleverancer til industri-

kunder og andre storkunder skulle ske på markedsvilkår – det vil sige, ikke-

regulerede vilkår[6]:  

”Loftet over naturgasprisen tager specielt sigte på over for forbrugerne at 

sikre, at prisen for naturgas til boligopvarmning ikke overstiger olieprisen. 

Forslaget, det skal ses i sammenhæng med forslaget om at tillade prisdiffe-

rentiering, gælder generelt for hele naturgassalget. Gassen til industrikunder 

og til andre storkunder afsættes på almindelige markedsvilkår i konkurrence 

med andre energiformer, således at det er en almindelig omkostningsvurde-

ring, der vil være grundlaget for den enkelte industrivirksomheds beslutning 

om køb af gas”. (fremhævet her).  

  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn5
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn6
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KOMPETENCEREGLER  

50.               Af bemærkningerne til lovforslaget til lov om ændring af lov om var-

meforsyning fra 1995, fremgik det, at lovforslaget ville udvide Gas- og Varme-

prisudvalgets kompetence til at omfatte leverancer til visse aftagere, som var for-

pligtet til at aftage naturgas. Samtidigt blev det anført, at øvrige forbrugere med et 

aftag over 300.000 m3 naturgas pr. år, fortsat ville være undtaget Gas- og Varme-

prisudvalgets kompetence:  

”Med lovforslaget vil naturgasanvendelsen i fjernvarmeværker, decentrale 

kraftvarmeværker og boligblokcentraler, som er forpligtet til at anvende na-

turgas, blive omfattet af Gas- og Varmeprisudvalgets kompetence.  

Salget af naturgas til de øvrige forbrugere med et aftag på over 300.000 m3 

naturgas pr. år, herunder industrivirksomheder, der er forpligtet til at anven-

de naturgas, vil fortsat være undtaget fra Gas- og Varmeprisudvalgets kom-

petence”. (fremhævet her).  

 

51.               Senere i det pågældende afsnit blev det anført, at prisfastsættelser, 

som faldt uden for loven blev grebet af konkurrencelovens bestemmelser:  

”I det omfang naturgasselskabernes prisfastsættelse m.v. ikke er reguleret af 

varmeforsyningslovens bestemmelser, vil konkurrencelovens bestemmelser 

finde anvendelse”.  

ADMINISTRATIVT FASTSATTE REGLER (BEKENDTGØRELSER/CIRKULÆRER)  

52.               I anmeldelsesbekendtgørelsen fra 1982[7] forudsattes det følgelig i § 

3, stk. 5, at der skete anmeldelse af priser for leverancer til brug for procesformål:  

”Anmeldelser af priser og andre betingelser for levering af opvarmet vand, 

damp og gas til anden anvendelse end bygningers opvarmning og forsyning 

med varmt vand kan ske ved benyttelse af anmeldelsesskema A”.  

 

53.               Det bemærkes, at der til bekendtgørelsen også hørte en standardblan-

ket H til brug for anmeldelse af priser for leverancer til brug for andet end bygnin-

gers opvarmning og forsyning med varmt vand, og som ikke ønskedes offentlig-

gjort.  

GAS- OG VARMEPRISUDVALGETS PRAKSIS  

54.               Den 22. september 1981 behandlede Gas- og Varmeprisudvalgets en 

sag angående levering af damp fra Asnæsværket (kraftvarmeværk) til NOVO A/S 

og ESSO A/S,  

 

55.               I sagen skulle Gas- og Varmeprisudvalget tage stilling til om Asnæs-

værkets leverancer af damp til procesformål var omfattet af varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser.  

 

56.               Udvalget svarede bekræftende og begrundede afgørelsen med, at det 

af ordlyden af varmeforsyningslovens § 27 (i dag § 20) fremgik, at kraftvarme-

værkers levering af opvarmet vand og damp var omfattet af lovens prisbestemmel-

ser. I varmeforsyningslovens forarbejder (Lovforslag L206 af 5. april 1979) frem-

gik det desuden, at prisbestemmelsen var tænkt gældende for alle leverancer fra 

kraftvarmeværker, og at loven derfor ikke skelnede mellem anvendelsen af den af 

kraftvarmeværkerne leverede varme og damp.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn7
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57.               Det fremgår dog af referatet fra det pågældende udvalgsmøde, at der 

var dissens på mødet.  

 

58.               To medlemmer af udvalget fik således ført til protokol, at de kontrak-

ter, som sagen angik ikke var omfattet af lovens prisbestemmelse, idet formålet 

med lovens prisbestemmelse efter disse medlemmers opfattelse var regulering af 

prisfastsættelsen i forbindelse med bygningers opvarmning.  

 

59.               I en anden afgørelse fra 13. juni 1990 tog udvalget stilling til spørgs-

målet om hvorvidt bygasforsyning til kogebrug måtte anses for omfattet af varme-

forsyningslovens regler.  

 

60.               Sagen angik Svendborg Bygasforsyning, hvis formål det var, at levere 

bygas til kogebrug, rumopvarmning og opvarmning af varmt vand.  

 

61.               Udvalget havde lagt særlig vægt på, at gasforsyningen ikke havde 

overholdt sin anmeldelsespligt i henhold til varmeforsyningslovens § 28, stk. 4 

(anmeldelse af priser og andre vilkår for leverancer omfattet af prisbestemmelsen).  

 

62.               Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, som stadfæstede 

afgørelsen for så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt kogegas var omfattet af var-

meforsyningslovens regler[8]:  

”Den dagældende lov om varmeforsyning § 2 nævner i stk. 1, nr. 1, udtryk-

keligt ”anlæg til produktion og fremføring af bygas” som et kollektivt var-

meforsyningsanlæg, og af bemærkningerne til varmeforsyningslovens af 

1990 fremgår, at der ikke med denne lov er tilsigtet nogen ændring i den tid-

ligere retstilstand. Det må endvidere formodes, at en del af klagerens kunder 

anvender gassen til vandopvarmning. Endelig anvendes bygas ved madlav-

ning som et typisk alternativ til el, for hvilken der i henhold til elforsynings-

lovens § 10 gælder samme reguleringsbestemmelser vedrørende priser og 

leveringsbetingelser som i henhold til varmeforsyningsloven. I hvert faldt på 

denne baggrund finder nævnet, at udvalget i henhold til varmeforsyningslo-

vens § 28 (nu § 21) har haft kompetence til at træffe afgørelser om klage-

rens priser og andre betingelser.”  

 

63.               Praksis er relativt sparsom, men det kan dog lægges til grund, at ener-

gileverancer til procesformål efter Gas- og varmeprisudvalgets praksis, var omfat-

tet af varmeforsyningslovens prisbestemmelse.  

MONOPOLTILSYNETS MEDDELELSER  

64.               I Monopoltilsynets meddelelse nr. 9/1981 konkluderes det uden vide-

re, på side 456, at leverancer til procesformål var omfattet af bestemmelsen:  

”kapitel 6 trådte i kraft den 1. marts 1981, og bestemmelserne heri gælder 

for alt salg af gas og varme – ikke blot til bygningsopvarmning etc., men 

også til procesformål…”.  

 

65.               Der gives ingen forklaring på, hvorfor leverancer til procesformål 

angiveligt er omfattet af prisbestemmelsen.  

 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn8


ENERGITILSYNET  Side 9/17 

66.               I Monopoltilsynets meddelelse nr. 13/1982 anføres indledningsvist på 

side 683, at varmeforsyningslovens §§ 1 og 2 kun angår anlæg, der tager sigte på 

bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, mens lovens efterfølgende 

bestemmelser udvides til at gælde mere:  

”…og i kapitel 6 om priser m.v. er der opregnet en række virksomhedskate-

gorier, der klart indbefatter energileverancer til andet formål end boligers 

opvarmning…”.  

 

67.               Karakteren af de virksomheder, der er oplistet i prisbestemmelsen 

skulle således i sig selv indikere, at leverancer til procesformål skulle være omfat-

tet af bestemmelsen. Dette uddybes dog ikke nærmere.  

 

68.               Efterfølgende anføres det på side 684, at:  

”Med de nedenfor angivne tre undtagelser omfatter reglerne i varmeforsy-

ningslovens kapitel 6 priser og andre betingelser for enhver levering af op-

varmet vand, damp eller gas gennem kollektive rørsystemer.  

                …  

Det er ingen betingelse, at leverancerne skal anvendes til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand. Reglerne gælder også for leveran-

cer til f.eks. til industriens procesformål”.  

 

69.               Der angives ingen yderligere argumentation for, hvorfor sådanne leve-

rancer skulle være omfattet af bestemmelsen.  

ENERGITILSYNETS PRAKSIS  

70.               Tilsynet tog den 23. juni 2008 stilling til om leverancer til procesfor-

mål var omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelse.  

 

71.               Det skete i forbindelse med behandlingen af pkt. 6 på dagsordenen, 

angående Københavns Energi Bygas – ændrede betalingsbetingelser for koge-

gaskunder, hvor Københavns Energi havde gjort gældende, at leverancer af koge-

gas ikke var omfattet af § 20, stk. 1, fordi KE Bygas overvejende leverede gas til 

procesformål og derfor ikke var et kollektivt varmeforsyningsanlæg[9]:  

”KE Bygas A/S leverer altovervejende bygas til medlavning (kogegas), dvs. 

et procesformål. Mindre end 1 pct. af kunderne får også leveret bygas til 

opvarmningsformål.  

Det er utvivlsomt, at KE’s bygasforsyningsanlæg ikke ville have været om-

fattet af varmeforsyningsloven, såfremt alt bygas blev leveret som kogegas.  

Vi er af den opfattelse, at varmeforsyningsloven ikke indeholder hjemmel til 

at fortolke KE’s bygasforsyningsanlæg som et kollektivt varmeforsynings-

anlæg i lovens forstand, når mindre end 1 pct. af kunderne modtager bygas 

til opvarmning.  

Til støtte for dette synspunkt henviser vi til forarbejderne til § 2, jf. lov nr. 

382 af 13. juni 1990 om varmeforsyning1, der afløste den oprindelige var-

meforsyningslov fra 1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979).  
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”Lovforslaget henholder sig i øvrigt til den gældende definition af kollektive 

varmeforsyningsanlæg, der således fortsat er angivet som anlæg, der drives 

med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning 

med varmt vand. Loven vil således omfatte anlæg, hvis hovedformål er op-

varmning og varmtvandsforsyning af boliger, institutioner eller virksomhe-

der, hvorimod anlæg, hvis hovedformål er at levere energi til procesformål, 

som hidtil falder udenfor lovens afgræsning af kollektive varmeforsynings-

anlæg.” (KE’s understregning)  

                ________________________  

                1 jf. lovforslag nr. 60 af 7. november 1989 til lov om varmeforsyning.”  

 

72.               KE Bygas var tillige af den overbevisning, at Konkurrenceankenæv-

nets kendelse af 13. juni 1991 (Den såkaldte Svendborg sag[10]), hvori Konkur-

renceankenævnet fandt kogegasleverancer omfattet af varmeforsyningslovens 

prisbestemmelse, ikke havde hjemmel i varmeforsyningsloven:  

”For så vidt angår Konkurrenceankenævnets kendelse i Svendborgsagen 

henviser KR Bygas A/S til, at det er afgørende for, om en forsyning kan an-

ses for omfattet af varmeforsyningsloven må være, at forsyningens hoved-

formål er at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt vand, dette var ikke tilfældet i Svendborg sagen og er i endnu mindre 

grad hos KE Bygas. Forsyningen finder, at Konkurrenceankenævnets ken-

delse ikke kan anses for at have hjemmel i varmforsyningsloven.”  

 

73.               Sekretariatet konkluderede, at KE Bygas var omfattet af tilsynets 

kompetence, idet det var irrelevant om KE Bygas var at betegne som et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg, og da det afgørende for spørgsmålet var om det omhandle-

de anlæg leverede opvarmet vand, damp eller gas – bortset fra naturgas til det in-

denlandske marked uanset formålet med leverancen, idet andre brændbare gasser 

end naturgas var omfattet af § 20, stk. 1:  

”KE Bygas anfører, at forsyningen ikke er omfattet af varmforsyningslovens 

prisbestemmelse, herunder § 20, stk. 1, idet KE Bygas ikke er et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg.  

Varmeforsyningslovens fortegnelse over anlæg omfattet af § 20, stk. 1, er 

således ikke udtømmende angivet, så længe anlægget leverer opvarmet 

vand, damp eller gas – bortset fra naturgas – til det indenlandske marked. 

Kollektive varmeforsyningsanlæg er et af de anlæg, der nævnes i § 20, stk. 

1.  

Levering af andre brændbare gasser end naturgas til det indenlandske mar-

ked er således omfattet af prisbestemmelsen i varmforsyningslovens § 20, 

stk. 1, uanset om formålet med leveringen er anvendelse til kogebrug eller 

bygningers opvarmning og forsyning med varmt brugsvand.  

Energitilsynet er på baggrund af ovenstående kompetent til at behandle sa-

gen i henhold til varmforsyningslovens § 21, stk. 4.”  

 

74.               Tilsynet tilkendegav med samme begrundelse, at KE Bygas levering 

af kogegas til forbrugerne var omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelse 

i § 20, stk. 1  
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LITTERATUR  

75.               Spørgsmålet om, hvorvidt procesvarmeleverancer er omfattet af var-

meforsyningslovens prisreguleringsbestemmelse, er ikke behandlet indgående i 

litteraturen.  

 

76.               I varmeforsyningslovens med kommentarer fra 2003[11], fremgår det 

dog på side 117 midt for, at:  

”Vmfl. § 20 angiver ikke til hvilket formål det leverede opvarmet vand, 

damp eller gas skal anvendes. Levering af varmt vand, damp og gas til andet 

formål end boligopvarmning er derfor også omfattet af prisbestemmelsen, 

f.eks. levering af kogegas og levering af varmt vand til procesformål.” 

(fremhævet her).  

 

77.               Spørgsmålet behandles ikke yderligere i bogen og sammenholdes ikke 

med formuleringen af formålsbestemmelsen.  

 

78.               Tidligere i bogen slås det fast, at:  

”Som nævnt indledningsvist angiver formålsbestemmelsen rammen for de 

interesser, som myndighedernes kan varetage ved udøvelsen af beføjelser 

efter loven. Det gælder både i forhold til myndighedernes planlægningsakti-

viteter og myndighedernes konkrete forbud og påbud.”.  

 

79.               Formålsbestemmelsen fastlægger altså en ramme for myndighedsudø-

velse i medfør af loven. Med andre ord er det nødvendigt, at konsultere en del af 

formålsbestemmelsen ved fastlæggelse af anvendelsesområdet for lovens øvrige 

bestemmelser. At det er forfatternes opfattelse, at formålsbestemmelsen tilsynela-

dende skal konsulteres ved myndighedsudøvelse står i kontrast til, at der ikke til-

bydes nogen nærmere forklaring på, hvorfor der ved anvendelse af prisregule-

ringsbestemmelsen blot kan ses bort fra en del af det formål, som fremgår af for-

målsbestemmelsen.  

 
BEGRUNDELSE 
80.                   Det spørgsmål, som foreligger for tilsynet er, om varmeforsynings-

lovens prisreguleringsbestemmelse (§ 20, stk. 1) finder anvendelse på leverancer 

af opvarmet vand, damp eller gas til brug for industrielle formål (procesformål).  

 

81.                   Både ordlyden af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, jf. § 

1, stk. 1, og dens forarbejder angiver, at formålet med loven er, at regulere en sam-

fundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning 

og forsyning med varmt vand.  

 

82.                   Anvendelse af energi til procesformål omtales ikke i formålsbe-

stemmelsen eller forarbejderne til denne.  

 

83.                   Heroverfor står § 20, stk. 1, som i modsætning til § 1, stk. 1 ikke er 

sprogligt begrænset til leverancer til brug for et bestemt formål. De oprindelige 

forarbejder til 1979-loven fremhæver ligefrem, at prisreguleringsbestemmelsen 

finder anvendelse på alle leverancer.      
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84.                   Sammenholdes de to bestemmelser er det ud fra en umiddelbar 

sproglig forståelse af bestemmelserne (ordlydsfortolkning) kombineret med for-

målsbestemmelsens generelle karakter (den angår hele lovens formål) må det kon-

kluderes, at formålsbestemmelsens formulering afgrænser anvendelsesområdet for 

prisreguleringsbestemmelsen således, at prisbestemmelsen finder anvendelse på 

leverancer fra de i § 20, stk. 1 nævnte anlæg til brug for rum opvarmning af byg-

ninger samt bygningers forsyning med varmt brugsvand.  

 

85.                   Heroverfor kan indledningsvist anføres to forhold.  

 

86.                   For det første har lovgiver ikke sprogligt begrænset anvendelses-

området for de leverancer, som skulle være omfattet af bestemmelsen, hvilket 

støttes af forarbejderne. For det andet har lovgiver ladet bestemmelsen omfatte 

andet og mere end kollektive varmeforsyningsanlæg[12].  

 

87.                   På den baggrund kunne anlægges den betragtning, at § 20 indehol-

der en specialregel (lex specialis), som fraviger lovens udgangspunkt, uden at dets 

formål derved krænkes – energileverancer til brug for bygningers opvarmning og 

forsynings med varmt vand vil fortsat være omfattet af prisbestemmelsen.  

 

88.                   For dette resultat taler endvidere Gas- og Varmeprisudvalgets prak-

sis samt Monopoltilsynets forståelse af lovgivningen, jf. meddelelse nr. 9/1981 og 

13/1982.  

 

89.               Endvidere blev det i forarbejderne fra 1982 til den nu ophævede § 28 

klart og tydeligt forudsat, at også energileverancer til procesformål var omfattet af 

prisbestemmelsen, ligesom det i anmeldelsesbekendtgørelsen fra 1982, blev klart 

tilkendegivet, at sådanne leverancer skulle meddeles, men kunne undtages offent-

ligheden.  

 

90.               Gas- og Varmeprisudvalget og Monopolankenævnet har hovedsage-

ligt støttet påstanden om, at alle leverancer er omfattet af prisbestemmelsen på det 

forhold, at prisbestemmelsens ordlyd ikke begrænser formålet med de leverancer, 

som er omfattet af loven samt at det i forarbejderne bemærkes, at bestemmelsen 

finder anvendelse på alle leverancer. Derudover skulle karakteren af de virksom-

heder som løbende er blevet omfattet af loven støtte dette resultat, idet de afviger 

fra kollektive varmeforsyningsanlæg.  

 

91.               Disse argumenter, om end overbevisende, er dog efter sekretariatets 

opfattelse ikke tilstrækkelige til at begrunde et resultat, hvorefter leverancer til 

procesformål uden videre er omfattet af prisbestemmelsen.  

 

92.               Imod taler følgende forhold:  

 

93.               Varmeforsyningslovens prisbestemmelse regulerer hvilke nødvendige 

udgifter, der kan indregnes i varmeprisen. Regulering af priser aftalt mellem to 

parter udgør et indgreb i aftalefriheden af bebyrdende karakter.  
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94.                Hvis en myndighed ønsker, at foretage et bebyrdende indgreb skal 

der være et tydeligt grundlag herfor i loven. Retssikkerheden hos adressaten for 

myndighedens indgreb tilsiger således, at adressaten med rimelighed ved læsning 

af loven bør kunne orientere sig om sin retsstilling. På den baggrund må prisbe-

stemmelsens derfor fortolkes indskrænkende og ikke udvidende.  

 

95.               Det forhold at lovgiver desuden har valgt at indsætte en formålsbe-

stemmelse i loven, og dermed eksplicit har formuleret et overordnet og formål for 

det juridiske værktøj, som loven er, medfører at prisbestemmelsen naturligt be-

grænses af det klare formål, som fremgår af formålsbestemmelsen. Når for øvrigt 

tages i betragtning, at forarbejderne til 1979-loven relativt klart angav, hvilket der 

ikke senere er sat spørgsmålstegn ved, at hele lovens eksistensgrundlag var et 

energipolitisk ønske om at gøre Danmark uafhængig af olie, ved at nedbringe den 

andel af energiforbruget, der hidrørte fra rum opvarmning, skal der meget klare 

holdepunkter til, for at konkludere, at prisbestemmelsens ordlyd og dens forarbej-

der kan læses og forstås udvidende, uden hensyn til formålsbestemmelsen.  

 

96.               For så vidt angår argumentet om, at der i prisbestemmelsen fremgår 

andre virksomhedskategorier end kollektive varmeforsyningsanlæg, og at disse 

virksomheder naturligt begiver sig af med leverancer til procesformål, skal følgen-

de bemærkes:  

 

97.               I forarbejderne til 1979-loven, under afsnittet med bemærkninger til 

kapitel formål og definition, spalte 3436, fremgår det:  

”Varmeforsyningsplanlægningens vigtigste formål er at fremme en omlæg-

ning af varmeforsyningssystemerne, så der kan anvendes andre energikilder 

end olie og at fremme mulighederne for besparelse.  

Planlægningen skal således i givet fald medvirke til at nyttiggøre bl.a. over-

skudsvarme fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg m.v. …”.  

 

98.               Det bemærkes, at det pågældende kapitel i forarbejderne udelukkende 

beskæftiger sig med rum opvarmning.  

 

99.               Den betragtning kunne således anlægges, at tilstedeværelsen af for-

skellige virksomhedstyper i varmeforsyningsloven, skyldtes et behov for nyttiggø-

relse af overskudvarme fra disse virksomheder til brug for rum opvarmning, og 

ikke energileverancer til procesformål. Denne forståelsesmulighed tilsiger i sig 

selv, at bestemmelsen ikke burde fortolkes udvidende.  

 

100.               Det bemærkes endvidere, at der flere steder i forarbejderne blev hen-

vist til, at leverancer til industri- og storkunder skulle fastsættes på markedsvilkår, 

hvilket står i modsætning til regulerede priser.  

 

101.               Hertil kommer, at leverancer til kunder med et forbrug af naturgas 

(som i mange år var omfattet af loven) på mere end 300.000 m3 om året, fra 1983 

og mange år frem, eksplicit var undtaget fra Gas- og Varmeprisudvalgets ind-

grebskompetence. Derudover var en række navngivne kraftvarmeanlæg, beliggen-

de på centrale kraftværkspladser, pr. 29. marts 1995 eksplicit undtaget fra udval-

gets kompetence.  



ENERGITILSYNET |  Side 14/17 

102.               Det fremhæves i den forbindelse, at det i forarbejderne til lovæn-

dringen i 1995 fremgik, at prisfastsættelse på naturgas, som ikke var reguleret i 

varmeforsyningsloven, var omfattet af konkurrencelovens bestemmelser[13]. Hen-

synet til de erhvervsdrivende som ikke måtte være omfattet af varmeforsyningslo-

vens regler var således varetaget. På samme tid må det konkluderes, at lovgiver, i 

modsætning til lovens ordlyd, tilkendegav, at ikke alle leverancer nødvendigvis 

var omfattet af prisbestemmelsen.  

 

103.               Overordnet betragtet kunne det anføres, at forarbejderne samlet set 

fremstår uklare, idet industrikunder på den ene side skulle afregnes på markedsvil-

kår og være underlagt konkurrenceloven, men at alle priser uanset formål forud-

sætningsvist skulle være omfattet af prisreguleringsbestemmelsen. Denne tilsyne-

ladende uklarhed taler efter sekretariatets opfattelse for en indskrænkende præcise-

rende læsning af prisbestemmelsen.  

 

104.               Varmeforsyningsloven er blevet ændret adskillige gange siden 1979. 

Lovens nuværende formulering støtter efter sekretariatets opfattelse en forståelse 

af loven, hvorefter energileverancer til procesformål ikke er omfattet af lovens 

prisbestemmelse.  

 

105.               At det i bemærkningerne til nu ophævede og ændrede bestemmelser 

om anmeldelse og offentliggørelse, som fremgår af forarbejderne til flere lovæn-

dringer, klart forudsættes (uden argumentation), at energileverancer til procesfor-

mål er omfattet af prisbestemmelsen kan efter sekretariatets opfattelse ikke berig-

tige, at der siden 1979-loven har manglet en klar og entydig argumentation, som 

kunne begrunde en udvidende fortolkning til støtte for at der kan foretages indgreb 

i aftalefriheden – en fortolkning, som medfører, at prisbestemmelsen i dag kan 

læses isoleret fra formålsbestemmelsen, og som strækker sig ud over formålsbe-

stemmelsens ordlyd og forarbejder.  

 

106.               Det er sekretariatets vurdering, at lovgrundlaget samlet ikke giver et 

klart grundlag for, at procesvarme er omfattet af varmeforsyningslovens prisbe-

stemmelse.  

 

107.               Sekretariatet har på den baggrund også fundet det relevant at under-

søge konsekvenserne ved henholdsvis den ene og den anden retsstilling.  

KONSEKVENSER AF LOVENS ANVENDELSE / IKKE-ANVENDELSE  

KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDER OG ANDRE VARMEKUNDER  

108.               Når begrebet ”procesleverancer” anvendes i det følgende, er det 

udtryk for energileverancer til brug for procesformål/ industrielle produktionsfor-

mål.  

 

109.               Hvis procesleverancer ikke er omfattet af varmeforsyningslovens 

prisbestemmelse ville sådanne leverancer være undtaget Energitilsynets indgrebs-

beføjelser. Prisen for procesleverancer kunne herefter, som udgangspunkt, fastsæt-

tes frit efter forhandling mellem leverandør og aftager under iagttagelse af konkur-

rencelovens regler. Med andre ord ville prisen blive fastsat på markedsvilkår.  
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110.               Følgelig skulle priser og betingelser m.v. for procesleverancer ikke 

anmeldes til Energitilsynet jf. bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1.  

 

111.               Konsekvenserne for procesvarmeleverandørerne ville variere alt 

efter, om der måtte være tale om leverandører omfattet af hvile i sig selv princip-

pet eller ej - navnlig for så vidt angår anvendelsen af et eventuelt overskud ved 

salg af energi til procesformål.  

 

112.               Hvis en overskudsvarmeproducerende virksomhed (leverandøren) 

etablerede en selvstændig rørledning til en anden virksomhed (aftageren) med 

henblik på procesleverancer, ville leverandøren frit kunne anvende det eventuelle 

overskud som måtte følge af den fri prisfastsættelse. Underskud på leverancerne 

ville skulle bæres af leverandøren selv.  

 

113.               I modsætning hertil ville et kollektivt varmeforsyningsanlæg, omfat-

tet af hvile i sig selv princippet, der måtte opnå et tilsvarende overskud ved proces-

leverancer, som følge af hvile i sig selv princippet, være nødt til, at anvende over-

skuddet til efterfølgende nedsættelse af varmeprisen for de øvrige varmekunder. 

Hvis et kollektivt varmeforsyningsanlæg måtte påføres tab som følge af procesle-

verancer ville dette underskud omvendt skulle dækkes af de øvrige varmekunder.  

 

114.               Med enkelte modifikationer[14] ville virksomheder, der måtte levere 

overskudsvarme til kollektive forsyningsanlæg være omfattet af samme regler som 

kollektive forsyningsanlæg omfattet af hvile i sig selv princippet.  

 

115.               Da varmeforsyningslovens prisbestemmelse allerede administreres 

under den antagelse, at alle leverancer uanset formål er omfattet bestemmelsen, vil 

tilsynets tilkendegivelse heraf, i modsætning til det ovenfor beskrevne, ikke med-

føre særlige konsekvenser for virksomheder eller andre varmekunder.  

KONSEKVENSER ENERGITILSYNETS ADMINISTRATION  

116.               Energitilsynet ville såfremt procesleverancer ikke er omfattet af 

varmeforsyningsloven, som udgangspunkt ikke skulle eller kunne føre tilsyn med 

prisfastsættelsen på sådanne leverancer.  

 

117.               Det vil fuldt ud gælde for leverancer i et lukket system mellem to 

erhvervsdrivende.  

39.               Kollektive varmeforsyningsanlægs procesleverancer ville på tilsva-

rende måde, som udgangspunkt være undtaget tilsynets kompetence, men sådanne 

leverancer ville alligevel (indirekte) kunne falde ind under tilsynets kompetence.  

 

118.               Tilsynet har jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 kompetence til at 

påbyde ændring af varmepriser eller vilkår m.v., hvis tilsynet vurderer, at disse er 

urimelige eller i strid med bl.a. § 20, stk. 1.  

 

119.               Det kunne således tænkes, at en aftale om procesleverancer, eller 

summen af sådanne aftaler, kunne medføre sådanne ulemper for de øvrige varme-

kunder (eksempelvis meget store underskud, som ville skulle dækkes af de øvrige 

kunder), at disse ulemper kunne vurderes, som urimelige jf. § 21, stk. 4, med den 

følge, at forholdene skulle ændres.  
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120.               Ethvert tilfælde af øgede priser for ordinære varmekunder, også af en 

hvis størrelse eller ulempe, ville dog ikke pr. definition udgøre urimelige priser 

eller vilkår. ”Dårlige investeringer” (eksempelvis en aftale om procesleverancer) 

er f.eks. ikke nødvendigvis ”ulovlige investeringer” og kan vær truffet på et sagligt 

og oplyst grundlag.  

 

121.               Dette kunne indirekte tvinge det kollektive varmeforsyningsanlæg til 

at ændre i priserne for sine procesleverancer.  

 

122.               Hvad angår hensynet til modtageren af procesleverancer bemærkes 

det, at procesleverancer, uanset at der er tale om en aftale mellem to erhvervsdri-

vende, har karakter af en monopolydelse. Det kunne derfor anføres, at modtageren 

af procesleverancer måtte være omfattet af samme beskyttelseshensyn, som ordi-

nære varmekunder tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg.  

 

123.               Det skal dog erindres, at procesleverancer ville være underlagt regu-

lering i form af konkurrenceloven, hvorfor modtagere af procesleverancer ad den-

ne vej ville være beskyttet.  

 

124.               Da varmeforsyningslovens prisbestemmelse allerede administreres 

under den antagelse, at alle leverancer uanset formål er omfattet bestemmelsen, vil 

tilsynets tilkendegivelse heraf, i modsætning til det ovenfor beskrevne, ikke ændre 

ved den praktiske administration af loven.  

KONKLUSION 

125.               Samlet kan en beskrivelse af konsekvenserne ved, at procesvarme 

ikke er omfattet af varmeforsyningsloven beskrives således, at beskyttelseshensy-

nene vil kunne varetages i anden regulering, især da der er tale om slutkunder, der 

er erhvervskunder og som anvender varme som led i virksomhedens proces. Det 

kan derfor overvejes om ikke disse kunder kan varetage egne interesser på lige fod 

med indkøb af andre ydelser, der indgår i processerne. I relation til administration 

af markedsydelser sammen med monopolydelser er dette både administrativt og 

selskabsmæssigt er en kendt problemstilling.  

 

126.               Problemstillingen er ikke hensigtsmæssig men da den allerede eksi-

sterer med hensyn til andre ydelser fra de kollektive varmeforsyningsanlæg kan 

den ikke beskrives som uhåndterbar.  

 

127.               Som gennemgangen af praksis imidlertid viser, har det hidtil været 

lagt til grund, at procesvarme er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestem-

melse, herunder af ankeinstanserne.  

 

128.               På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at retsstillingen på 

nuværende tidspunkt må beskrives således, at procesvarme i medfør af praksis må 

antages at være omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelse.  

 

129.               Da lovgrundlaget som nævnt ikke er klart, finder sekretariatet det 

imidlertid relevant at indlede dialog med Energistyrelsen om en præcisering af 

dette.  
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MÅLSÆTNING FOR VIDERE DIALOG  

130.               Det er sekretariatet opfattelse, at en fremtidig dialog med Energisty-

relsen bør have som målsætning, at der ikke indføres mere regulering end absolut 

nødvendigt.  

 

131.               Prisfastsættelse vil følgelig i videst mulig udstrækning ske ved mar-

kedsregulering.  

 

132.               Beskyttelseshensynet til erhvervsdrivende, som modtager leverancer 

fra et monopolområde iagttages derved, at sådanne leverancer, som måtte falde 

udenfor varmeforsyningslovens område, gribes af konkurrencereguleringen.  

 

133.               Da leverancer til brug for bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt vand utvivlsomt er omfattet af varmeforsyningslovens prisreguleringsbe-

stemmelser, er hensynet til de øvrige varmemodtagere tillige varetaget.  

 
TILKENDEGIVELSE 
 

134.               Energitilsynet tilkendegav på baggrund af vedlagte sagsfremstilling 

og vurdering følgende:  

 at leverancer af varmt vand, damp eller gas, som ikke anvendes til byg-

ningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, på baggrund af 

praksis er omfattet af varmeforsyningslovens prisreguleringsbestemmelse, 

§ 20.  

 at sekretariatet bør indlede en dialog med Energistyrelsen om at tydeliggø-

re retsgrundlaget for leverancer af varmt vand, damp eller gas, som ikke 

anvendes til bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugs-

vand.  
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