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Resumé 

1.      Denne sag drejer sig om en konflikt mellem en fjernvarmeforsyning og en 

udstykker om, hvem der skal betale for transmissionsledningen mellem det hidti-

dige forsyningsområde og et byggemodnet område, der er udlagt til fjernvarmefor-

syning, og hvor der er etableret ledningsnet til fjernvarmeforsyning.  

 

2.      Energitilsynet har ikke tidligere afgivet tilkendegivelse af, hvorvidt det er 

rimeligt, at en fjernvarmevirksomhed i forbindelse med udbygning af et nyt forsy-

ningsområde pålægger det nye område at bære omkostningerne til en sådan trans-

missionsledning. Det er baggrunden for, at sagen forelægges Energitilsynet.  

 

3.      Det er mellem parterne aftalt, at fjernvarmeforsyningen afholder omkostnin-

gerne til transmissionsledningen, indtil tvisten er afgjort.  

 

4.      Fjernvarmeforsyningen har fra begyndelsen gjort indsigelser over for udbyg-

ningen, idet der er tale om et tidligere campingområde, som forsyningen ikke me-

ner, at det er rentabelt at forsyne. Imidlertid blev forsyningen - i overensstemmel-

sen med varmeforsyningsloven - af kommunen pålagt at udarbejde et projektfor-

slag for udbygningen, som blev forelagt og godkendt af kommunalbestyrelsen.  

 

5.      Da en kollektiv varmeforsynings forsyningsområde betragtes som en enhed, 

er hovedreglen, at de indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmefor-

syningslovens prisbestemmelse bæres af samtlige forbrugere i forsyningsområdet.  

 

6.      Fjernvarmeforsyningen har således ikke på nuværende tidspunkt opkrævet 

omkostningerne til dækning af transmissionsledningen, og der foreligger derfor 

ikke en handling, som Energitilsynet eventuelt kan gribe ind over for. Energitilsy-

net kan derfor ikke træffe en afgørelse men alene give en tilkendegivelse af tilsy-

nets vurdering af spørgsmålet.   

 

7.      Efter sekretariatets vurdering må etablering af en transmissionsledning til et 

nyudstykket område, som er udlagt til fjernvarmeforsyning, og hvor der er etable-

ret ledningsnet til fjernvarmeforsyning, derfor anses som en indregningsberettiget 

omkostning i henhold til varmeforsyningsloven.  
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8.      Varmeforsyningsloven åbner imidlertid mulighed for, at kollektive varme-

forsyninger kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af for-

brugere og geografiske områder. Som omtalt i lovgrundlaget er det forudsat i for-

arbejderne til loven, at en sådan differentiering sker på objektive og ikke-

diskriminerende måder. I overensstemmelse hermed skal en differentiering derfor 

også efter Energitilsynets praksis være sagligt begrundet.  

 

9.        Spørgsmålet er herefter om det kan være sagligt at vurdere, at omkostnin-

gen til en transmissionsledning ikke bør bæres af fællesskabet, men derimod som 

følge af en prisdifferentiering mellem forsyningsområdets varmeaftagere, bæres af 

den kreds af varmeaftagere, som tilhører det nyudstykkede område.  

 

10.  Afgørende herfor vil efter sekretariatets vurdering være, om omkostningen 

kan betragtes som en fordel for hele forsyningsområdet, eller om det på baggrund 

af en objektiv og ikke diskriminerende vurdering må betragtes som en omkost-

ning, der alene eller primært kommer den nye kreds af varmeaftagere til gode.  

 

11.  Med hensyn til et projektforslag, hvis økonomiske beregninger hviler på, at 

omkostningen afholdes af en mindre kreds af forbrugere med den begrundelse, at 

udvidelsen ikke er økonomisk rentabel for det eksisterende forsyningsområde, må 

på den baggrund efter sekretariatets vurdering antagelig betragtes som objektiv og 

ikke-diskriminerende prisdifferentiering i overensstemmelse med varmeforsy-

ningsloven.  

 
AFGØRELSE 
Energitilsynet tilkendegav:  

 at omkostninger til udvidelse af et forsyningsområde som udgangspunkt 

vil være en indregningsberettiget omkostning efter varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1, og indgå som omkostninger fælles for hele forsyningsområ-

det.   

 at hvis udvidelsen alene må betragtes som en økonomisk fordel for det nye 

område, kan det være sagligt at prisdifferentiere, jf. varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 5, mellem eksisterende og nye varmeaftagere, således at 

hele eller dele af omkostningen til udvidelsen bæres af de nye varmeafta-

gere.  

 at det forudsætter en konkret vurdering, om der foreligger et objektiv og 

ikke-diskriminerende grundlag for prisdifferentieringen .   

 at et projektforslag, hvis økonomiske beregninger hviler på, at omkostnin-

gen afholdes af en mindre kreds af forbrugere med den begrundelse, at 

udvidelsen ikke er økonomisk rentabel for det eksisterende forsyningsom-

råde, antagelig må betragtes som objektiv og ikke-diskriminerende.  
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SAGSFREMSTILLING 
12.  Energitilsynets sekretariat har ved brev af 15. maj 2009 modtaget en anmod-

ning om, at Energitilsynet træffer afgørelse i en konflikt mellem fjernvarmeforsy-

ningen og en udstykker om, hvem der skal betale for transmissionsledningen mel-

lem det hidtidige forsyningsområde og et byggemodnet område, der er udlagt til 

fjernvarmeforsyning, og hvor der er etableret ledningsnet til fjernvarmeforsyning.  

 

13.  Fjernvarmeforsyningen har fra begyndelsen gjort indsigelser over for udbyg-

ningen, idet der er tale om et tidligere campingområde, som forsyningen ikke me-

ner er rentabelt at forsyne. Forsyningen blev derfor i overensstemmelsen med 

varmeforsyningslovens § 8 pålagt at udarbejde et projektforslag for udbygningen, 

som blev forelagt for kommunalbestyrelsen til godkendelse.  

 

14.  Af projektforslaget fremgik, at udstykkeren skulle afholde alle omkostninger 

til transmissionsledningen og pumpestationen frem til udstykningsområdet. Udgif-

ten blev i 2008 priser ekskl. moms vurderet til 1.189.000 kr.  

 

15.  Fjernvarmeværket har til Energitilsynets sekretariat oplyst, at værket aldrig 

har haft til hensigt at udbygge ledningsnettet nordpå til campingpladsområdet. 

Baggrunden for, at værket ønsker at lade det nyudstykkede område bære omkost-

ningen er, at de eksisterende forbrugere dermed ikke påføres en stor omkostning. 

Dermed ønsker værket at sikre, at de nye forbrugere ikke opnår en økonomisk 

fordel på de eksisterende forbrugeres vegne.  

 

16.  Udstykkeren har heroverfor fremført, at en overvæltning af omkostningerne til 

transmissionsledningen på det udstykkede område ikke er i overensstemmelse med 

almindelig praksis.  

 

17.  Der er efter det oplyste ikke tvist om beløbets størrelse men alene om, hvem 

der bør bære omkostningerne.  

 

18.  Det skal bemærkes, at der ikke i det pågældende varmeværks leveringsbetin-

gelser er taget stilling til spørgsmålet om, hvorledes finansieringsomkostninger til 

transmissionsledninger skal dækkes.  

 

19.  Det er mellem parterne aftalt, at fjernvarmeforsyningen afholder omkostnin-

gerne til transmissionsledningen, indtil tvisten er afgjort.  

 

20.  Fjernvarmeforsyningen har således på nuværende tidspunkt ikke opkrævet 

omkostningerne til dækning af transmissionsledningen, og der foreligger derfor 

ikke en handling, som Energitilsynet eventuelt kan gribe ind over for. Energitilsy-

net kan derfor ikke træffe en afgørelse men alene give en tilkendegivelse af tilsy-

nets vurdering af spørgsmålet.  

 

21.   På den baggrund lægger sekretariatet til grund, at der ønskes en tilkendegi-

velse fra Energitilsynet af, om tilsynet, hvis omkostningerne blev indregnet i pri-

sen, ville finde dette urimeligt og i strid med varmeforsyningsloven jf. lovens § 21, 

stk. 4.  
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22.  Energitilsynet har ikke tidligere afgivet tilkendegivelse af, hvorvidt det er 

rimeligt, hvis en fjernvarmevirksomhed i forbindelse med udbygning af et nyt 

forsyningsområde pålægger det nye område at bære omkostningerne til transmis-

sionsledningen.  

 

23.  Til Energitilsynets orientering kan det til brug for sagens forståelse endvidere 

oplyses, at forsyningsledninger i fjernvarmeforsynede områder kan opdeles i:  

24.  Transmissionsledninger, som er de store ledninger, der forbinder et fjernvar-

meforsynet område med et andet fjernvarmeforsynet område. Der er som ud-

gangspunkt ikke tilsluttet forbrugere til transmissionsledninger, idet ledningen går 

gennem et, indtil videre ”fjernvarmetomt” område, men efterhånden som der sker 

en udbygning af områderne omkring transmissionsledningen, vil der typisk blive 

tilsluttet forbrugere til den, og transmissionsledningen vil overgå til at blive en del 

af distributionsnettet i det nu udvidede fjernvarmenet.  

 

25.  Distributionsledninger, der fremfører det varme vand (og tilbagefører det 

afkølede vand) indenfor forsyningsområderne, og  

 

26.  Stikledninger der fører det varme vand (og tilbagefører det afkølede vand) fra 

distributionsledningerne ind til de enkelte tilsluttede forbrugere.     

 
LOVGRUNDLAG  
27.  Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkost-

ninger, der af en kollektiv varmeforsyning kan indregnes i priserne:  

 

28.  § 20. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmefor-

syningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 

MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske mar-

ked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige 

udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, admini-

stration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt 

finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder op-

stået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemer-

ne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 7, og § 20 b.  

 

29.  Varmeforsyningsloven bestemmer således hvilke omkostninger, der af varme-

forsyningerne kan indregnes i priserne.  

 

30.  Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, giver muligheder for prisdifferentiering. 

Prisdifferentieringen skal i henhold til Energitilsynets praksis ske på sagligt grund-

lag.  

 

31.  § 20, stk. 5. De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige 

priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder.     
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32.  Bestemmelsen om prisdifferentiering kom oprindeligt ind med en ændring af 

loven i 1982 (L 197 af 3. juni 1982). Bestemmelsen blev dog i 2000 præciseret, 

således at det klart fremgår af bestemmelsen, at det er værkerne, der har kompe-

tencen til at differentiere. Af bemærkningerne til lovforslaget (L240 af 29. marts 

2000) fremgår, at det forudsættes at ske efter objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier.  

 

33.  I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind, 

hvis tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige.  

 

34.   § 21, stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller an-

dre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 

b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gen-

nem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostnings-

fordeling eller betingelser.  

 

35.  I henhold til Energitilsynets praksis kan det ikke anses for urimeligt, at en 

fjernvarmeforsyning, med hjemmel i sine leveringsbetingelser, opkræver følgende 

tariffer i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere i et byggemodnet område:  

 

36.  Byggemodningsbidrag: Tarif der skal dække fjernvarmeforsyningens om-

kostninger til etablering af distributionsledninger indenfor et byggemodnet (nyud-

stykket) område. Byggemodningsbidraget pålægges den i hvis interesse bygge-

modningen sker. Baggrunden herfor er, at det vurderes som mest rimeligt, at det er 

den, der har den økonomiske interesse i gennemførelsen af byggemodningen, der 

bærer den økonomisk risiko ved projektet. Byggemodnerens udgift til byggemod-

ningsbidrag overvæltes ved salg af de byggemodnede grunde til køberne af grun-

dene og dermed på de ”nye” fjernvarmeforbrugere. Som regel slås byggemodne-

rens omkostninger til betaling for etablering af fjernvarmedistributionsnet, eldi-

stributionsnnet, vandforsyningsnet og kloaknet sammen til en samlet betaling for 

”byggemodning”, der opkræves hos køberne af grundene.  

 

37.  Investeringsbidrag: Denne tarif er den nye forbrugers betaling for at få del i 

fjernvarmeforsyningens anlægskapacitet (bygninger, kedler, distributionsnet mv.), 

dvs. hele grundlaget for at der kan leveres fjernvarme. Investeringsbidraget bør i 

henhold til Energitilsynets princip om kostægte tarifering være gradueret efter den 

belastning af fjernvarmenettet, forbrugeren kan antages at udgøre   

 

38.  Stikledningsbidrag: Den nytilslutttede forbrugers betaling for den ledning, 

der fører fjernvarmevarmevandet fra distributionsledningen ind til forbrugerens 

ejendom.  

 

39.  En del fjernvarmeforsyninger slår de to sidste tariffer sammen i et tilslut-

ningsbidrag, hvor der i tariffen er inkluderet betaling for den mest almindelige 

længde stikledning.   
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BEGRUNDELSE  
40.  Energitilsynet og tidligere Gas - og Varmeprisudvalget har ikke tidligere taget 

stilling til spørgsmålet, om hvorvidt det er rimeligt, hvis en fjernvarmevirksomhed 

i forbindelse med udbygning af et nyt forsyningsområde pålægger det nye område 

at bære omkostningerne til transmissionsledningen.  

 

41.  Finansieringsudgifterne til en transmissionsledning kan dækkes på to måder, 

enten ved at udgiften afholdes af den fjernvarmeforsyning, der skal forsyne det 

byggemodnede område, og dermed pålægges samtlige både hidtidige og nytilslut-

tede fjernvarmeforbrugere, eller ved at udgiften pålægges byggemodneren i det 

nyudstykkede område, som en udgift udover byggemodningsbidraget, og derefter 

af byggemodneren overvæltes på køberne af grundene i det byggemodnede områ-

de og dermed bæres alene af de nytilsluttede forbrugere.  

42.  Som led i sagens oplysning har sekretariatet indhentet oplysninger hos Dansk 

Fjernvarme, om, hvordan foreningen stiller sig til spørgsmålet og fået oplyst, at 

foreningens synspunkt er, at transmissionsledningerne til nyudstykkede om områ-

der er en naturlig del af fjernvarmeforsyningernes virksomhed og udvikling, og at 

omkostningerne til transmissionsledningerne derfor bør dækkes af fjernvarmefor-

syningerne.  

 

43.  Da en kollektiv varmeforsynings forsyningsområde betragtes som en enhed, 

er hovedreglen, at de indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmefor-

syningslovens § 20, stk. 1, pålægges samtlige forbrugere i forsyningsområdet. For 

eksempel vil udgifterne til en renovering af ledningsnettet i en del af forsynings-

området blive pålagt samtlige forbrugere, da ledningsnettet er en del af den samle-

de forsyning.  

 

44.  Spørgsmålet er således først, om finansieringsudgifterne til en transmissions-

ledning kan anses for en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmefor-

syningslovens § 20, stk. 1, således at finansieringsudgiften kan indregnes i priser-

ne og dermed pålægges samtlige både nye og hidtidige forbrugere.  

 

45.  I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er finansieringsudgifter i 

forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne en 

indregningsberettiget omkostning.    

 

46.  Efter sekretariatets opfattelse må etablering af en transmissionsledning til et 

nyudstykket område, som er udlagt til fjernvarmeforsyning, og hvor der er etable-

ret ledningsnet til fjernvarmeforsyning, derfor anses som en indregningsberettiget 

omkostning i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

47.  Finansieringsudgiften til transmissionsledningen vil derfor, som udgangs-

punkt, blive pålagt samtlige forbrugere i forsyningsområdet i overensstemmelse 

med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.     

 

48.  Finansieringsudgiften vil, som en forbrugsuafhængig omkostning kunne indgå 

i den pågældende fjernvarmeforsynings tariferingsgrundlag for beregning af fast 

afgift.  
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49.  Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, åbner imidlertid mulighed for, at kollek-

tive varmeforsyninger kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grup-

per af forbrugere og geografiske områder. Som omtalt i lovgrundlaget er det for-

udsat i forarbejderne til loven, at en sådan differentiering sker på objektive og 

ikke-diskriminerende måder. I overensstemmelse hermed skal en differentiering 

derfor også efter Energitilsynets praksis være sagligt begrundet.  

 

50.    Spørgsmålet er herefter, om det kan være sagligt at vurdere, at omkostningen 

til en transmissionsledning ikke bør bæres af fællesskabet men derimod som følge 

af en prisdifferentiering mellem forsyningsområdets varmeaftagere, bæres af den 

kreds af varmeaftagere, som tilhører det nyudstykkede område.  

 

51.  Afgørende herfor vil efter sekretariatets vurdering være, om omkostningen 

kan betragtes som en fordel for hele forsyningsområdet, eller om det på baggrund 

af en objektiv og ikke diskriminerende vurdering må betragtes som en omkost-

ning, der alene eller primært kommer den nye kreds af varmeaftagere til gode.   

 

52.  Dette skyldes, at hvis udvidelsen samlet set er en fordel for de eksisterende 

kunder, vil et krav om, at transmissionsledninger udelukkende betales af de nye 

forbrugere i det nyudstykkede område ikke være objektivt og ikke-

diskriminerende begrundet, idet de hidtidige forbrugere derved vil opnå en fordel 

på de nye forbrugeres bekostning.  

 

53.  Viser de økonomiske beregninger f.eks., at en udvidelse med det samme eller 

inden for en overskuelig periode er til gavn for hele forsyningsområdet, vil det 

således være usagligt, hvis ikke hele området bidrager til udvidelsen. Bidrager hele 

forsyningsområdet i den situation ikke, vil de hidtidige forbrugere, uden at have 

bidraget til betaling for transmissionsledningen have opnået den fordel, at de nytil-

sluttede forbrugere fremover bidrager til betaling af varmeforsyningens faste ud-

gifter, således at samtlige forbrugere betaler mindre i fast afgift.  

 

54.  En prisdifferentiering i en sådan situation ville efter sekretariatets vurdering 

ikke være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, og derfor 

samtidig være urimelig i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

55.  Ligeledes kan der være tale om, at en udvidelse for så vidt ikke er en økono-

misk fordel for hele forsyningsområdet, men at udvidelsen på anden måde må 

betragtes som en fordel for alle. Det kan f.eks. være af hensyn til en overordnet 

energipolitisk målsætning. I den situation ville det ikke være usagligt, hvis værket 

konkret vægtede den energipolitiske målsætning tungest og derfor ikke valgte at 

prisdifferentiere, selv om de økonomiske forhold kunne tale herfor. Værket ville 

dog næppe være forpligtet hertil.  

 

56.  Viser de økonomiske beregninger for en konkret udvidelse af et forsynings-

område derimod, at investeringerne er af en så væsentlig størrelse, at udvidelserne 

ikke inden for en overskuelig periode kan forventes at medføre en økonomisk 

fordel for de eksisterende forbrugere vil det efter sekretariatets vurdering være 

sagligt kun at ville iværksætte udvidelsen, hvis transmissionsledningen betales af 

de nye forbrugere, da udvidelsen i en sådan situation kun sker af hensyn til de nye 

forbrugere.  
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57.  Efter sekretariatets vurdering kan retstilstanden herefter samlet beskrives så-

dan:  

 

58.  Som udgangspunkt vil omkostninger til udvidelse af forsyningsområdet være 

omkostninger, der er indregningsberettiget efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, og indgå som omkostninger fælles for hele forsyningsområdet.  

 

59.  I tilfælde, hvor udvidelsen alene må betragtes som en økonomisk fordel for 

det nye område, kan det være sagligt at prisdifferentiere, jf. varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 5, mellem eksisterende og nye varmeaftagere, således at hele eller 

dele af omkostningen bæres af de nye varmeaftagere.  

60.  Hvorvidt der foreligger et objektiv og ikke-diskriminerende grundlag for pris-

differentieringen, er en konkret vurdering.  

 

61.  Et projektforslag, hvis økonomiske beregninger hviler på, at omkostningen 

afholdes af en mindre kreds af forbrugere med den begrundelse, at udvidelsen ikke 

er økonomisk rentabel for det eksisterende forsyningsområde, må antagelig betrag-

tes som objektiv og ikke-diskriminerende.  

 
AFGØRELSE 
62.  Energitilsynet tilkendegav:  

 at omkostninger til udvidelse af et forsyningsområde som udgangspunkt 

vil være en indregningsberettiget omkostning efter varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1, og indgå som omkostninger fælles for hele forsyningsområ-

det.   

 at hvis udvidelsen alene må betragtes som en økonomisk fordel for det nye 

område, kan det være sagligt at prisdifferentiere, jf. varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 5, mellem eksisterende og nye varmeaftagere, således at 

hele eller dele af omkostningen til udvidelsen bæres af de nye varmeafta-

gere.   

 at det forudsætter en konkret vurdering, om der foreligger et objektiv og 

ikke-diskriminerende grundlag for prisdifferentieringen.   

 at et projektforslag, hvis økonomiske beregninger hviler på, at omkostnin-

gen afholdes af en mindre kreds af forbrugere med den begrundelse, at 

udvidelsen ikke er økonomisk rentabel for det eksisterende forsyningsom-

råde, antagelig må betragtes som objektiv og ikke-diskriminerende.  

 

 


