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RESUMÉ 
1.                   Denne sag drejer sig om leveringsbetingelser for forbrugerne i for-

bindelse med en fusion mellem to varmeforsyninger. Konkret er emnet, hvilke 

betingelser, der er rimelige efter varmeforsyningsloven for forbrugere, der efter 

fusionen ikke er omfattet af forblivelsespligt hos den fusionerede fjernvarmeforsy-

ning. Sagen forelægges Energitilsynet, da tilsynet ikke tidligere har truffet afgørel-

se om denne problemstilling.  

 

2.                   Baggrunden for sagen er en klage fra to ejendomme, der ikke er om-

fattet af forblivelsespligt, over vilkår for fortsat levering af fjernvarme som følge 

af Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningens, (herefter Fjernvarmeforsyningen) 

overtagelse af Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. (herefter Hou Kraftvarmeværk). 

Overtagelsen fandt sted pr. 1. december 2008.  

 

3.                   Overtagelsen indebærer generelt, at forbrugerne ved Hou Kraftvar-

meværk i en periode på 12 år skal betale et kraftvarmetillæg som tillæg til Fjern-

varmeforsyningens faste effektbetaling [pr.m
2 

beregningsareal] til dækning af for-

skelle i omkostninger ved henholdsvis central og decentral kraftvarmeforsyning 

opgjort som en nutidsværdi over en periode på 20 år. Forbrugerne kunne også 

vælge at betale kraftvarmetillægget som et kontant engangsbeløb ved overtagel-

sen. En betingelse i aftalen var endvidere, at de forbrugere, der var tilsluttet Hou 

Kraftvarmeværk, også har en pligt til at være tilsluttet i den periode, hvor kraft-

varmetillægget betales.  

 

4.                   Den 9. juni 2008 godkendte Aalborg Byråd Hou Kraftvarmeværks 

projekt for forblivelsespligt. To ejendomme blev i forbindelse med behandlingen 

af projektet fritaget for forblivelsespligt efter reglerne i varmeforsyningsloven. 

Fritagelsen blev begrundet med, at ejendommene, henholdsvis et sommerhus (her-

efter klager 1) og en feriekoloni (herefter klager 2), ikke var beregnet til konstant 

opvarmning i fyringssæsonen.  

  



ENERGITILSYNET |  Side 2/16 

5.                   For disse ejendomme skulle Hou Kraftvarmeværk herefter finde en 

løsning, der enten sikrede, at ejendommene var frakoblede inden Fjernvarmefor-

syningens overtagelse, eller som sikrede, at Fjernvarmeforsyningen får indtægten 

fra kraftvarmetillægget, eksempelvis ved en frivillig tinglysning af pligt til at være 

tilsluttet i opkrævningsperioden for kraftvarmetillægget.  

 

6.                   Hou Kraftvarmeværks tilbud til disse to ejendomme uden forblivel-

sespligt var derfor, at de enten kunne betale kraftvarmetillægget kontant som en 

engangsbetaling ved overtagelsen, eller at de accepterede en frivillig forblivelses-

pligt i opkrævningsperioden for kraftvarmetillægget.  

 

7.                   Ejeren af sommerhuset, klager 1, har betalt kraftvarmetillægget kon-

tant under protest for at undgå tinglysning af forblivelsespligt på ejendommen. At 

betale under protest vil sige at tage et skriftligt forbehold. På den måde signalerer 

en forbruger, at fordringens (regningen fra virksomheden) eksistens eller størrelse 

ikke anerkendes. Virkningen af dette forbehold er, at forbrugeren har mulighed for 

at rejse sag om tilbagesøgning inden rimelig frist. Klager har under sagens behand-

ling bemærket, at han stilles dårligere end helårsbeboelse som følge af husets lave 

forbrug.  

 

8.                   Feriekolonien, klager 2, har fået tilladelse til at etablere et jordvar-

meanlæg. Ejendommen er fortsat tilsluttet fjernvarme, indtil jordanlægget er etab-

leret.  

 

9.                   Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på tilsynets tilkendegi-

velse af, om leveringsvilkårene til disse to ejendomme som følge af overtagelsen 

må betragtes som urimelige eller i strid med reglerne i varmeforsyningsloven. 

Energitilsynet skal således ikke træffe en egentlig afgørelse i sagen.   

 

10.               Overtagelsesaftalen mellem Fjernvarmeforsyningen og Hou Kraft-

varmeværk er en privatretlig disposition. Udgangspunktet efter den aftaleretlige 

regulering er partsautonomi eller aftalefrihed, hvorefter værkerne som hovedregel 

kan indgå de aftaler, de ønsker. Uanset denne aftalefrihed skal Energitilsynet fore-

tage den offentligretlige rimelighedsvurdering af vilkårene i overtagelsesaftalen.  

 

11.               Sagen rejser for tilsynet en række problemstillinger i relation til virk-

somhedsovertagelse og leveringsvilkår, herunder:  

 Om det er urimeligt eller i strid med varmeforsyningsloven, at en forsy-

ningsvirksomhed i forbindelse med overtagelse af et andet forsyningssel-

skab, opkræver et kraftvarmetillæg hos de forbrugere, der er tilsluttet det 

overtagne anlæg, som et tillæg til forsyningens almindelige takster og i 

modsat fald, 

 Om en forsyningsvirksomhed kan stille krav om eller tilbyde, at kraftvar-

metillægget betales som et engangsbeløb ved overtagelsen eller over en 

periode på 12 år,  

 Om en forsyningsvirksomhed over for ejendomme, der er beliggende i 

områder uden forblivelsespligt, eller som er blevet fritaget for forblivel-

sespligt, kan stille krav om eller tilbyde, at kraftvarmetillægget betales 

som et engangsbeløb ved overtagelsen og hvis ikke forbrugeren ønsker at 
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betale pristillægget som et engangsbeløb, stille krav om en bindingsperio-

de på 12 år,  

 Om en forsyningsvirksomhed i forbindelse med overtagelse af en anden 

forsyning kan stille krav om frakobling af ejendomme, der ikke er omfat-

tet af forblivelsespligt, hvis ikke forbrugeren ønsker at betale pristillægget 

som et engangsbeløb ved overtagelsen eller ikke accepterer en 12-årig 

bindingsperiode.   

 

12.               Energitilsynet har tidligere taget stilling til den model for beregning af 

kraftvarmetillæg, der er blevet anvendt ved Fjernvarmeforsyningens overtagelse af 

andre decentrale naturgasbaserede varmeværker, herunder opkrævningsperioden. 

Energitilsynet fandt, at afregningsprincipperne var i overensstemmelse med var-

meforsyningsloven.  

 

13.               Energitilsynet har herefter på baggrund af en konkret klage fra en 

forbruger ved Fjernvarmeforsyningen drøftet problemstillinger vedrørende "hvile-

i-sig-selv-princip" og samtidighedsprincip i relation til fusioner og opkøb. Sagen 

blev efterfølgende afgjort på sekretariatsniveau. Sekretariatet lagde til grund, at 

kraftvarmetillægget var møntet på at dække de omkostninger, der lå ud over de 

omkostninger, der afspejlede sig i de almindelige fjernvarmepriser hos den kom-

munale fjernvarmeforsyning i Aalborg, og at fjernvarmeforbrugerne her ikke skul-

le betale for forsyningens overtagelse af de decentrale kraftvarmeværker.  

 

14.               Fjernvarmeforsyningen har ved overtagelse af Hou Kraftvarmeværk 

anvendt samme model.  

 

15.                 For ejendomme uden for forblivelsespligt er det afgørende, at for-

brugeren efter de offentligretlige regler kan opsige kundeforholdet og træde ud af 

værket. Et krav om en bindingsperiode ud over en rimelig opsigelsesperiode vil 

herefter være urimeligt. En forsyningsvirksomhed er for disse forbrugere kun sik-

ret dækning af de faste bidrag, så længe forbrugeren vælger at opretholde forsy-

ningsforholdet. Vælger forbrugeren i opkrævningsperioden for tillægget at opsige 

kundeforholdet, svarer det efter sekretariatets vurdering til, når et værk i øvrigt 

mister en forbruger. Er betingelserne til stede, kan udmeldelse betinges af en ud-

trædelsesgodtgørelse, hvorefter den udtrædende forbruger "rydder økonomisk op 

efter sig", således at de tilbageværende forbrugere ikke stilles dårligere som følge 

af udmeldelsen.  

 

16.               For så vidt angår det rejste krav om frakobling er det afgørende, at en 

forsyningsvirksomhed i et område udlagt til fjernvarme, som defineret i et projekt, 

må antages at have en ubetinget forsyningspligt, som følge af myndighedens god-

kendelse af projektet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler her-

om. Den enkelte forbruger har med andre ord et retskrav på at blive forsynet, og 

leveringsforholdet vil som udgangspunkt alene kunne opsiges af parterne efter de 

regler, der gælder i leveringsforholdet. Ønsker en forsyning ikke at forsyne be-

stemte forbrugere, må områdeafgrænsningen ændres via godkendelse af et nyt 

projekt efter reglerne i projektbekendtgørelsen.  
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17.               Til bemærkningen fra klager 1 om, at klager stilles dårligere end hel-

årsbeboerne som følge af det lave forbrug, bemærker sekretariatet, at et civilretligt 

krav om, hvorvidt modellen for beregning af kraftvarmetillægget konkret fører til 

urimelige virkninger for klager, eventuelt vil kunne behandles af Ankenævnet på 

Energiområdet. Sekretariatet henviser derfor klager hertil.  

 
TILKENDEGIVELSE 
18.               Energitilsynet tilkendegav:  

 At det ikke kan betragtes som urimeligt, at Fjernvarmeforsyningen ved 

overtagelse af Hou Kraftvarmeværk har stillet et generelt krav om betaling 

af pristillæg overfor tilsluttede forbrugere ved kraftvarmeværket, jf. var-

meforsyningsloven § 20, stk. 1-2 og stk. 5, jf. § 21, stk. 4.  

   

 At det ikke kan betragtes som urimeligt, at Fjernvarmeforsyningen har gi-

vet forbrugerne tilbuddet om, at pristillægget kunne betales som et en-

gangsbeløb ved overtagelsen eller løbende over fjernvarmeregningen over 

en periode på 12 år, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 At det må betragtes som urimeligt, at Fjernvarmeforsyningen over for 

ejendomme uden forblivelsespligt har stillet krav om en bindingsperiode 

på 12 år eller som alternativ hertil frakobling fra forsyningsnettet, jf. var-

meforsyningsloven § 21, stk. 4  

 At Energitilsynet ikke har beføjelse til at bedømme, om beregningsmodel-

len konkret fører til urimelige virkninger for ejendommene uden forblivel-

sespligt. Spørgsmålet henvises til bedømmelse ved de almindelige dom-

stole eller ved Ankenævnet på Energiområdet. 

 
SAGSFREMSTILLING 
19.               Denne sag blev ved Energiklagenævnets brev af 26. januar 2009 over-

sendt til Energitilsynet.  

 

20.              Baggrunden for oversendelsen er klage fra to ejendomme, fritaget for 

forblivelsespligt, over vilkår for fortsat levering af fjernvarme som følge af Fjern-

varmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk.   

 

21.              Fælles for de to klagere er en undren over sammenhængen mellem 

kommunens afgørelse om fritagelse for forblivelsespligt til Hou Kraftvarmeværk 

og aftalen mellem Fjernvarmeforsyningen og Hou Kraftvarmeværk om frakobling 

fra værket eller frivillig tinglysning af tilslutningspligt for de forbrugere, der er 

fritaget fra pligten.   

FJERNVARMEFORSYNINGENS REDEGØRELSE   

22.               Fjernvarmeforsyningen fremsendte ved brev af 31. august 2009 en 

redegørelse i sagen inklusiv bilag i relation til Fjernvarmeforsyningens overtagelse 

af Hou Kraftvarmeværk.  

 

23.               Af redegørelsen fremgår indledningsvis, at Aalborg Byråd den 26. 

februar 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen godkendte generelle 

principper for Fjernvarmeforsyningens overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber i 

Aalborg Kommune.  
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24.               Fjernvarmeforsyningen har herefter oplyst, at modellen for overtagel-

se bygger på de samme principper som en tidligere model for overtagelse af de-

centrale kraftvarmeværker i den tidligere Aalborg Kommune, som Aalborg Byråd 

vedtog i 2001.  

 

25.               Hovedprincippet i modellen for overtagelse er, at de udgifter, der er 

forbundet med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af et fjernvarmeselskab, skal 

betales af forbrugerne i det pågældende selskabs forsyningsområde.  

 

26.               Modellen indebærer, at forbrugerne ud over Fjernvarmeforsyningens 

til enhver tid gældende takster i en årrække på op til 12 år skal betale et særligt 

kraftvarmetillæg, som et tillæg til Fjernvarmeforsyningens faste effektbetaling, til 

dækning af forskelle i omkostninger ved henholdsvis central og decentral kraft-

varmeforsyning i en periode på 20 år. Forbrugerne kan dog også vælge at betale 

kraftvarmetillægget som et kontant engangsbeløb i forbindelse med overtagelsen.  

 

27.               For at sikre Fjernvarmeforsyningens øvrige forbrugere økonomisk, er 

det en betingelse for en eventuel overtagelse, at det lokale fjernvarmeselskab via et 

projekt efter varmeforsyningsloven skal sikre, at alle eksisterende forbrugere har 

pligt til at være tilsluttet fjernvarmeforsyning i den periode, hvor der betales kraft-

varmetillæg. Hvis der er forbrugere, der ifølge varmeforsyningsloven ikke kan 

sikres pligt til at være tilsluttet, skal disse forbrugere enten være frakoblet fjern-

varmeforsyning inden Fjernvarmeforsyningens overtagelse eller acceptere en fri-

villig tinglysning af pligt til at være tilsluttet fjernvarme.    

 

28.               Fjernvarmeforsyningen har henvist til, at Fjernvarmeforsyningen i 

2000 i forbindelse med den tidligere model for overtagelse af decentrale kraftvar-

meværker bad om Energitilsynets stillingtagen til, at principperne for overtagelse 

med henvisning til varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, var i rimelig balance over 

for fjernvarmeforsyningens øvrige kunder, og at Energitilsynet efterfølgende i 

2001 meddelte, at modellen synes at være rimelig balanceret både for kunderne 

ved de decentrale kraftvarmeværker og Fjernvarmeforsyningens øvrige kunder.   

 

29.               Med baggrund i en klage fra 2007 har Energitilsynet med afgørelse af 

30. januar 2009 igen taget stilling til principperne i modellen for overtagelse her-

under de forudsætninger, der anvendes i forhold til fastlæggelse af kraftvarmetil-

lægget. Fjernvarmeforsyningen har henvist til, at Fjernvarmeforsyningen i forbin-

delse med denne sag har fremsendt et materiale, der grundigt redegør for modellen 

og de principper og forudsætninger, der anvendes.  

 

30.               Fjernvarmeforsyningen vurderer, at en række af de elementer, som 

afgørelsen indeholdt, også kan anvendes ved behandling af de aktuelle klager.  

 

31.               Fjernvarmeforsyningen har siden principperne blev fastlagt i 2001 

overtaget 5 lokale fjernvarmeselskaber, herunder Hou Kraftvarmeværk, som 

Fjernvarmeforsyningen overtog pr. 1. december 2008.  
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KLAGER 1 OG KLAGER 2   

32.               Fjernvarmeforsyningen har i forhold til klagerne oplyst, at Aalborg 

Byråd den 9. juni 2008 godkendte et projekt for forblivelsespligt til fjernvarme for 

forbrugerne ved Hou Kraftvarmeværk.  

 

33.               Aalborg Kommune informerede som varmeplansmyndighed ved bre-

ve af 11. juli 2008 ejerne af de to ejendomme om, at deres ejendomme var omfat-

tet af fritagelsesmulighederne i § 15 i bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om 

tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg, hvorfor de to ejendomme var 

fritaget for forblivelsespligt til Hou Kraftvarmværk.  

 

34.               Da Hou Kraftvarmeværk på daværende tidspunkt forhandlede med 

Fjernvarmeforsyningen om overtagelse, valgte Aalborg Kommune som ejer af 

Fjernvarmeforsyningen i samme brev til ejerne at gøre opmærksom på de igang-

værende forhandlinger, og de betingelser, der skulle være opfyldt i den forbindel-

se.  

 

35.               Med baggrund heri fremsendte ejerne af de to ejendomme ved breve 

af henholdsvis 28. juli 2008 og 13. august 2008 klage over Aalborg Kommunes 

afgørelse. Klagerne blev efterfølgende den 23. december 2008 fremsendt til Ener-

giklagenævnet.  

 

36.               Energiklagenævnet har efterfølgende den 26. januar 2009 videresendt 

klagerne til Energitilsynet, da klagerne ikke omhandler fritagelsen for forblivel-

sespligten, men derimod vilkårene i aftalen om overtagelse mellem Hou Kraftvar-

meværk og Fjernvarmeforsyningen.  

 

37.               Betingelsen om, at forbrugere, der er fritaget for forblivelsespligt i 

henhold til varmeforsyningsloven enten skal acceptere en frivillig tinglysning af 

forblivelsespligt i opkrævningsperioden for kraftvarmetillægget eller være afkob-

let det lokale fjernvarmeselskab inden overtagelsen, er stillet for at sikre, at Fjern-

varmeforsyningen får den indtægt, der er forudsat ved beregning af kraftvarmetil-

lægget, da den manglende indtægt ellers vil skulle dækkes af Fjernvarmeforsynin-

gens øvrige forbrugere.  

 

38.               Fjernvarmeforsyningen har herefter bemærket, at Fjernvarmeforsy-

ningen ikke umiddelbart kan kræve forbrugere, der ikke selv ønsker det, frakoblet, 

hvorfor aftalen med Hou Kraftvarmeværk indeholder en bestemmelse om, at hvis 

indtægten fra kraftvarmetillægget ikke kan sikres i opkrævningsperioden, så kan 

Fjernvarmeforsyningen opkræve den manglende indtægt hos de øvrige forbrugere 

i det geografiske område. Det betyder, at de øvrige forbrugere i Hou vil skulle 

dække kraftvarmetillægget for de ejendomme, der er fritaget for forblivelsespligt, 

hvis der ikke kan findes en løsning.  

 

39.               Fjernvarmeforsyningen har oplyst løbende at have været i dialog med 

ejerne af de to ejendomme frem til overtagelsen.  

 

  



ENERGITILSYNET  Side 7/16 

40.               Klager 1 besluttede at betale kraftvarmetillægget for opkrævningspe-

rioden kontant, og der er derfor ikke blevet tinglyst en frivillig deklaration om 

forblivelsespligt på ejendommen. Klager 2 ønskede at blive frakoblet fjernvarme 

og i stedet etablere et jordvarmeanlæg.  

 

41.               Fjernvarmeforsyningen har endelig oplyst, at der i forbindelse med 

endelig fastsættelse af kraftvarmetillægget for forbrugerne i Hou blev taget højde 

for de to ejeres beslutninger.  

 

42.               Med baggrund i ovenstående mener Fjernvarmeforsyningen ikke, at 

modellens vilkår er urimelige efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, hverken 

over for de to klagere, over for forbrugerne i Hou eller over for Fjernvarmeforsy-

ningens øvrige forbrugere.    

SOMMERHUSET - KLAGER 1   

43.               Klager fremsendte ved breve af 17. februar og 16. september 2009 

bemærkninger til Energitilsynet.  

 

44.               Klager har bemærket, at hverken Fjernvarmeforsyningen eller Hou 

Kraftvarmeværk har ønsket at gå i dialog for at finde en mindelig løsning.  

 

45.               Klager har påpeget, at det må være forståeligt, at klager viger tilbage 

for at betale det fulde kraftvarmetillæg, når fritidshuset kun anvendes i sommer-

halvåret, idet det er antallet af forbrugte kubikmeter varme, der gør det attraktivt at 

være tilsluttet Fjernvarmeforsyningen i Aalborg.  

 

46.              Klager har endelig henvist til beregninger, der viste, at Houboerne 

ville opnå stor besparelse på årsbasis, men at det stiller sig anderledes for klager 

grundet det lave forbrug. Klager finder, at klager skal have de samme favorable 

vilkår som helårsbeboerne, idet klager stilles dårligere.  

FERIEKOLONIEN - KLAGER 2   

47.               Klager er ikke fremkommet med bemærkninger til Energitilsynet 

under sekretariatet behandling af sagen.  

HØRINGSSVAR - FJERNVARMEFORSYNINGEN   

48.               Energitilsynets sekretariat har den 12. november 2009 sendt udkast til 

tilsynsnotat i høring til Fjernvarmeforsyningen og klagerne.  

 

49.               Fjernvarmeforsyningen fremsendte ved brev af 27. november 2009 

høringssvar til sekretariatets udkast til tilkendegivelse.  

 

50.               Fjernvarmeforsyningen oplyser indledningsvis, at Fjernvarmeforsy-

ningen overordnet set ikke har bemærkninger til Energitilsynets udkast til tilken-

degivelse.  

 

51.               Fjernvarmeforsyningen vurderer ikke, at behandlingen af de to for-

brugere i Hou er i modstrid med udkastet til Energitilsynets tilkendegivelse, idet 

ingen af de to forbrugere er bundet i 12 år.   
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52.               Fjernvarmeforsyningen oplyser endelig, at hvis den endelige tilkende-

givelse fra Energitilsynet får samme indhold som udkastet, vil Fjernvarmeforsy-

ningen fremadrettet tage højde herfor.  

 

53.               Energitilsynets sekretariat finder ikke, at høringssvaret giver anled-

ning til at foretage indholdsmæssige ændringer.    

HØRINGSSVAR - KLAGER 1   

54.               Klager har ikke fremsendt høringssvar til udkast til tilkendegivelse.  

 

55.               Klager er ved e-post af 1. december 2009 fremkommet med bemærk-

ninger til Fjernvarmeforsyningens høringssvar. Energitilsynets sekretariat finder 

ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage indholdsmæssige ændrin-

ger.  

HØRINGSSVAR - KLAGER 2   

56.               Klager har ikke fremsendt høringssvar til udkast til tilkendegivelse.   

 
LOVGRUNDLAG 
ENERGITILSYNETS KOMPETENCE   

57.               Energitilsynet blev nedsat i medfør af elforsyningslovens § 78, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 om elforsyning med senere æn-

dringer).  

 

58.               På varmeforsyningsområdet administrerer Energitilsynet kapitel 4 

(priskapitlet) i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 

2005 om varmeforsyning med senere ændringer.  

 

59.               Energitilsynets kompetence er fastlagt i varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4 og 5:  

Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre 

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 gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tarif-

fer, omkostningsfordeling eller betingelser.   

Stk. 5. Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må an-

tages at ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anven-

delse af energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i stk. 4 give pålæg 

om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.   

 

60.               Ud over tariffer, er også bestemmelser om bindingsperioder betingel-

ser, som Energitilsynet påser i medfør af lovens § 21, stk. 4.  

 

61.               Energitilsynet har derimod ikke kompetence til at bedømme et even-

tuelt privatretligt tilbagesøgningskrav, eller til at vurdere, om et forhold for den 

enkelte forbruger konkret er urimeligt. Et sådant spørgsmål må henvises til be-

handling ved de almindelige domstole eller ved Ankenævnet på Energiområdet.  
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KRAFTVARMETILLÆG   

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER   

62.               Varmeforsyningslovens kapitel 4 regulerer priser og betingelser for 

leverancer af kollektiv energi i form af opvarmet vand, damp og gas bortset fra 

naturgas.  

 

63.               I forhold til vurderingen af rimeligheden af et kraftvarmetillæg er de 

relevante bestemmelser i varmeforsyningsloven § 20, stk. 1, 2 og 5:  

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

syningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt 

over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det in-

denlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas 

indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkost-

ninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af 

pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapi-

tal og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering 

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

stk. 7, og § 20 b.   

Stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren kan der endvide-

re indregnes driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer 

og, med det i § 21 nævnte tilsyns (Energitilsynets) tiltræden, forrentning af 

indskudskapital, jf. dog stk. 7.   

. . . . . . . .  

Stk. 5. De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige priser 

til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. Trans-

port- og energiministeren kan fastsætte regler om priser i forbindelse med 

tilslutning af ejendomme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.   

ENERGITILSYNETS BEHANDLING AF SPØRGSMÅLET OM KRAFTVARMETILLÆG  

64.               Energitilsynet har tidligere taget stilling til afregningsprincipper, her-

under modellen for beregning af kraftvarmetillæg, for Aalborg Kommune, Fjern-

varmeforsynings overtagelse af decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker 

[barmarksværker]. Det skete ved afgørelse af 29. januar 2001.  

 

65.               Energitilsynet vedtog efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at 

principperne i forslaget, der var indsendt ved brev af 12. september 2000, ikke var 

urimelige eller i strid med bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 5. Det 

fremgik af Energitilsynets vurdering, at den kommunale fjernvarmeforsyning i den 

aktuelle sag havde tilstræbt en rimelig balance mellem kunderne i det centrale 

anlæg og kunderne hos barmarksværket.   

 

66.               I afgørelsen tog Energitilsynet dog forbehold for, at der kunne opstå 

problemer med den konkrete udmøntning af modellen, som Energitilsynet senere 

måtte tage stilling til.  

 

67.               Energitilsynet drøftede herefter på mødet den 29. september 2008 

problemstillinger vedrørende "hvile-i-sig-selv-princip" og samtidighedsprincippet 

i relation til fusioner og opkøb. Drøftelserne dannede grundlag for afgørelsen af 

30. januar 2009.  
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68.                Baggrunden for tilsynets drøftelse var en konkret klage fra en forbru-

ger ved Fjernvarmeforsyningen. Den konkrete sag blev efterfølgende afgjort på 

sekretariatsniveau.  

 

69.               At spørgsmålet om rimeligheden af et pristillæg blev taget op til for-

nyet overvejelse skyldtes beregningsperioden på 20 år og de forudsætninger, som 

indgår.  

 

70.               Sekretariatet bemærkede i sagen, at uanset hvilke beregningsforud-

sætninger og prognoser, der anvendes, vil der være udefrakommende forhold, som 

ændres, og som betyder, at den faktiske udvikling i beregningsperioden ender med 

at være en anden end den forudsete. Sådanne ændringer kan imidlertid være til 

fordel enten for de opkøbte forbrugere eller for de oprindelige forbrugere.  

 

71.               Spørgsmålet, der blev drøftet af tilsynet, drejede sig om, hvorvidt det 

er urimeligt eller i strid med varmeforsyningsloven, at en forsyningsvirksomhed, 

der har opkøbt et produktionsanlæg og distributionsnet, der fysisk er adskilt fra 

forsyningsselskabets øvrige forsyningsområde i en afgrænset årrække differentie-

rer sin forsyningspris således, at de forbrugere, der er tilknyttet det opkøbte anlæg, 

betaler et pristillæg ud over den fælles grundpris, når pristillægget beregnes på 

baggrund af en række faktiske meromkostninger ved produktion på det opkøbte 

anlæg men fremskrevet på grundlag af en række forudsætninger over en længere 

periode.  

 

72.               Ved at sammenholde ordlyden i og lovbemærkningerne til § 20, stk. 

1, 2 og 5, vurderede sekretariatet, at bestemmelserne fastlægger, at prisen for 

varmt vand, damp eller gas bortset fra naturgas leveret til det indenlandske marked 

skal være en omkostningsbestemt pris, hvor udgangspunktet er, at det er brugerne 

af de pågældende anlæg, der bærer omkostninger til etablering og drift. Dette ud-

gangspunkt må dog ikke udelukke, at virksomhederne kan fremføre underskud (så 

andre end "gældsstifterne" betaler) eller kan prisdifferentiere mellem forbrugere 

(til fordel for nogle og ulempe for andre) så længe differentieringen sker på objek-

tive og ikke-diskriminerende vilkår, og de samlede indtægter over anlæggets leve-

tid fortsat er begrundet i omkostningerne.  

 

73.               I den konkrete sag vedrørende Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsy-

ningen, lagde sekretariatet til grund, at kraftvarmetillægget var møntet på at dække 

de omkostninger, der lå ud over de omkostninger, der afspejlede sig i de alminde-

lige fjernvarmepriser hos den kommunale fjernvarmeforsyning i Aalborg, og at 

fjernvarmeforbrugerne her ikke skulle betale for forsyningens overtagelse af de 

decentrale kraftvarmeværker.  

 

74.               Sekretariatet vurderede, at hensigten med kraftvarmetillægget derfor 

var i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv" princippet i varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1 og 2, efter hvilken et varmeværks udgifter som hovedregel skal mod-

svares af indtægterne.  
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75.               Sekretariatet henviste herefter til, at "hvile-i-sig-selv-princippet" også 

indeholder et samtidighedskrav, hvorefter det som udgangspunkt er brugerne af de 

pågældende anlæg, der bærer omkostningerne ved anlæggenes etablering og drift. 

Lovbemærkningerne giver en vis mulighed for at fravige samtidighedsprincippet, 

når dette er sagligt begrundet.   

 

76.               Sekretariatet bemærkede herefter, at set i lyset af, at Fjernvarmeforsy-

ningens anvendte model i videst mulig omfang stræbte efter en kostægte tarifering, 

og da der efter sekretariatets vurdering var saglige grunde til at fravige udgangs-

punktet om samtidighed, var det sekretariatets vurdering, at pristillægget var i 

overensstemmelse med varmeforsyningsloven uanset, at beregningsforudsætnin-

gerne i den efterfølgende periode vil have visse udsving, når de samlede indtægter 

over anlæggets levetid fortsat er begrundet i omkostningerne. Det blev i den sam-

menhæng bemærket, at forsyningsvirksomheden som altid, vil skulle tilbageføre 

en eventuel overdækning opstået i et regnskabsår over den generelle pris.  

 

77.               Endelig bemærkede sekretariatet, at det afgørende for vurderingen 

var, at de forudsætninger, der indgik i grundlaget på beregningstidspunkt, var fast-

lagt på et sagligt og objektivt grundlag, og dermed gav det bedst mulige skøn over 

udviklingen.  

 

78.               På den baggrund blev det afgjort, at et pristillæg er i overensstemmel-

se med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1-2 og stk. 5, jf. § 21, stk. 4.  

 

79.               På Energitilsynets møde den 15. december 2008 drøftede Energitilsy-

net i relation til ovennævnte sag notatet om problemstillinger vedrørende prishar-

monisering og prisdifferentiering i relation til fusioner og opkøb. Notatet er offent-

liggjort på Energitilsynets hjemmeside.  

 

80.               Energitilsynet behandlede bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt den nye 

virksomhed, der opstår i forbindelse med fusion eller opkøb, i medfør af varmefor-

syningsloven har pligt eller ret til at prisdifferentiere mellem de to eller flere kun-

degrupper, der indgår i fusionen eller opkøbet, eller om virksomheden kan afregne 

den samlede kundegruppe på lige vilkår. En sådan prisdifferentiering kan eksem-

pelvis være udtrykt som et pristillæg som en kundegruppe betaler oveni en grund-

pris.   

 

81.               Notatet konkluderede: 

 at hvile-i-sig-selv-princippets omfang i forhold til harmonisering eller dif-

ferentiering af priser i forbindelse med fusion eller opkøb af forsynings-

virksomheder ikke klart fastlægges af ordlyden i varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1. Sekretariatet finder imidlertid ved at sammenholde definitionen 

af kollektive varmeforsyningsanlæg i lovens § 2 med ordlyden i lovens § 

20, stk. 1, grundlag for at fastlægge omfanget af varmeforsyningslovens 

hvile-i-sig-selv-princip således, at det er den samlede virksomhed, der skal 

hvile-i-sig-selv, uanset om virksomheden består af et eller flere tekniske 

anlæg.  

   

 at det i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, påhviler Energitil-

synet i forbindelse med en fusion eller et opkøb at påse, at vederlaget for 



ENERGITILSYNET |  Side 12/16 

virksomheden ikke påfører forbrugerne højere priser. Dette kan indebære 

en pligt til at prisdifferentiere for at undgå en sådan påføring. Derudover 

skal Energitilsynet ved sager om fusion eller opkøb inddrage hensynet til 

at fremme en hensigtsmæssig strukturtilpasning samtidig med hensynet til 

beskyttelse af varmeforbrugerne. 

   

 at udgangspunktet i varmeforsyningsloven er, at varmeprisen for kunde-

grupper inden for samme forsyningsvirksomhed fastsættes på lige vilkår. 

Det er derfor også sekretariatets vurdering, at varmeforsyningsloven ikke 

fastlægger en generel pligt for virksomhederne til at differentiere priserne 

   

 at heller ikke det såkaldte samtidighedsprincip sammenholdt med lovens 

definition af "kollektive varmeforsyningsanlæg" jf. lovens § 2 giver 

grundlag for at antage, at forsyningsvirksomheder har en pligt til at diffe-

rentiere mellem kundegrupper inden for samme forsyning.  

   

 at varmeforsyningsselskaber kan prisdifferentiere blandt deres samlede 

kundegrundlag dels geografisk dels mellem samme kundekategorier, så 

længe de samlede indtægter kan beregnes i overensstemmelse med varme-

forsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at differentieringen sker 

efter rimelige økonomiske principper. 

   

 at Energitilsynet har kompetence til at vurdere om en differentiering sker 

efter rimelige økonomiske principper og at det ved denne vurdering bør 

indgå, hvor følsom beregningen er for udsving i forudsætninger, og om 

der tages højde herfor i beslutningsgrundlaget. Derudover påser Energitil-

synet, om de fremskrivninger, der anvendes, hviler på et så objektivt 

grundlag som muligt.  

   

 at en fusion, eller et opkøb, også vil være reguleret af en privatretlig aftale 

mellem parterne. Hvis det efterfølgende viser sig, at forudsætningerne ud-

vikler sig væsentlig anderledes end forudsat i den privatretlige aftale, kan 

der være tale om bristede forudsætninger. Bliver spørgsmålet rejst på bag-

grund af den privatretlige aftale, vil problemstillingen efter sekretariatets 

vurdering skulle afgøres ved domstolene.  

   

 at varmeforsyningsloven endelig giver Energitilsynet en generel hjemmel 

til at påse, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er rime-

lige. Det betyder, at hvis en prisdifferentiering eller en prisharmonisering 

på baggrund af en konkret vurdering findes at være i overensstemmelse 

med varmeforsyningsloven, har tilsynet fortsat efter sekretariatets vurde-

ring tillige en forpligtelse til at vurdere om forholdet også konkret er rime-

ligt. I den sammenhæng vil det være sagligt at inddrage hensynet til at 

fremme en hensigtsmæssig strukturtilpasning samtidig med hensynet til 

beskyttelse af varmeforbrugerne.   

 

82.               Energitilsynet tilkendegav, at notatet skal anvendes som administrati-

onsgrundlag for sekretariatets behandling af sager vedrørende fusioner og opkøb.    
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BINDINGSPERIODE   

83.               Den kommunale varmeforsyningsplanlægning er reguleret i varmefor-

syningslovens kapitel 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varme-

forsyning med senere ændringer. I relation til bindingsperiode har ministeren med 

hjemmel i varmeforsyningsloven udstedt bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 

om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørel-

sen).  

 

84.               Tilslutningspligt og forblivelsespligt kan i henhold hertil pålægges af 

kommunalbestyrelsen efter nærmere regler fastsat i bekendtgørelsen. Er en ejen-

dom pålagt tilslutningspligt, kan forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet 

pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som iføl-

ge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som til-

sluttes anlægget jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1.  

 

85.               Pålægges en ejendom forblivelsespligt medfører dette, at ejendommen 

skal forblive tilsluttet, indtil kommunalbestyrelsen eventuelt måtte træffe beslut-

ning om det modsatte. Beslutningen herom tinglyses på ejendommen, således at 

forblivelsespligten er kendt for eventuelle senere købere af ejendommen. En for-

syning i et område med forblivelsespligt er dermed sikret dækning af værkets faste 

omkostninger, så længe forblivelsespligten er i kraft.  

 

86.               Bindingsperioder bliver herefter særlig relevant i forhold til ejen-

domme, der enten er beliggende i områder uden forblivelsespligt eller, som i nær-

værende sag, er blevet fritaget herfor efter reglerne i varmeforsyningsloven.  

 

87.               Med hensyn til, om der i leveringsbetingelser kan indsættes bestem-

melser om en vis periode, inden for hvilken forbrugeren ikke kan opsige forsy-

ningsforholdet, har dette spørgsmål været genstand for en højesteretssag [U 

1987.422H].  

 

88.               Højesteret fastslog, at uagtet, at der var indgået en 20-årig leveringsaf-

tale, kan en forbruger melde sig ud af varmeforsyningen. Højesteret fandt dermed 

ikke grund til at tilsidesætte Gas- og Varmeprisudvalgets og Monopolankenævnets 

vurdering, hvorefter såvel et varmeværks bestemmelser om, at medlemmerne var 

forpligtet til at være medlemmer og aftage deres samlede forbrug af varme i 20 år, 

var urimelige og burde ophæves. Udtræden af værket kunne dog betinges af beta-

ling af en godtgørelse.  

 

89.               Det må imidlertid antages, at der ved indgåelse af en aftale med for-

brugeren kan stilles krav om en rimelig udmeldelsesfrist.  

 

90.               Energitilsynet behandlede på mødet den 22. juni 2009 spørgsmålet om 

udtrædelsesgodtgørelse. Energitilsynet tog ikke konkret stilling til selve opsigel-

sesperioden. Opsigelsesperioden er efter Dansk Fjernvarmes standard dog sædvan-

ligvis 18 måneder.   
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BEGRUNDELSE 
91.               Denne sag forelægges Energitilsynet med henblik på tilsynets tilken-

degivelse af, om vilkårene i overtagelsesaftalen mellem Fjernvarmeforsyningen og 

Hou Kraftvarmeværk må betragtes som urimelige efter reglerne i varmeforsy-

ningsloven.  

 

92.               Sagen rejser for tilsynet en række problemstillinger i relation til virk-

somhedsovertagelse og leveringsvilkår, herunder:  

 Om det er urimeligt eller i strid med varmeforsyningsloven, at en forsy-

ningsvirksomhed i forbindelse med overtagelse af et andet forsyningssel-

skab, opkræver et kraftvarmetillæg hos de forbrugere, der er tilsluttet det 

overtagne anlæg, som et tillæg til forsyningens almindelige takster og i 

modsat fald, 

   

 Om en forsyningsvirksomhed kan stille krav om eller tilbyde, at kraftvar-

metillægget betales som et engangsbeløb ved overtagelsen eller over en 

periode på 12 år,  

   

 Om en forsyningsvirksomhed over for ejendomme, der er beliggende i 

områder uden forblivelsespligt, eller som er blevet fritaget for forblivel-

sespligt, kan stille krav om eller tilbyde, at kraftvarmetillægget betales 

som et engangsbeløb ved overtagelsen og hvis ikke forbrugeren ønsker at 

betale pristillægget som et engangsbeløb, stille krav om en bindingsperio-

de på 12 år,  

   

 Om en forsyningsvirksomhed i forbindelse med overtagelse af en anden 

forsyning kan stille krav om frakobling af ejendomme, der ikke er omfat-

tet af forblivelsespligt, hvis ikke forbrugeren ønsker at betale pristillægget 

som et engangsbeløb ved overtagelsen eller ikke accepterer en 12-årig 

bindingsperiode.  

 

93.               Energitilsynet har tidligere taget stilling til den model for beregning af 

kraftvarmetillæg, der er blevet anvendt ved Fjernvarmeforsyningens overtagelse af 

andre decentrale naturgasbaserede varmeværker, herunder opkrævningsperioden.   

 

94.               Da Fjernvarmeforsyningen har anvendt samme model ved overtagelse 

af Hou Kraftvarmeværk, kan det med henvisning til Energitilsynets praksis ikke 

anses for urimeligt eller i strid med varmeforsyningsloven, at Fjernvarmeforsynin-

gen har stillet et generelt krav om betaling af pristillæg for de forbrugere, der er 

tilsluttet Hou Kraftvarmeværk, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, og § 21, stk. 

4.  

 

95.               Det kan endvidere ikke betragtes for urimeligt, jf. ovenstående, at 

Fjernvarmeforsyningen har tilbudt forbrugerne ved Hou Kraftvarmeværk, at kraft-

varmetillægget kunne betales som en engangsbetaling ved overtagelse eller over 

en periode på 12 år, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  
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96.               Sekretariatet bemærker, at vælger forbrugeren engangsbetalingen 

stilles forsyningen bedre end forventet og forbrugeren får en lav pris med det 

samme. Vælger forbrugeren derimod den 12-årige periode, betaler forbrugeren en 

højere pris i perioden, og værket bærer risikoen.  

 

97.               I det omfang ejendomme er pålagt forblivelsespligt er fjernvarmefor-

syningen sikret dækning af de faste bidrag, herunder kraftvarmetillægget, som er 

en del af den faste betaling, uanset om forbrugeren vælger en engangs- eller lø-

bende betaling.  

 

98.               For ejendomme uden forblivelsespligt er det afgørende, at en offent-

ligretlig fritagelse fra forblivelsespligten ikke regulerer kunde- eller andelsforhol-

det mellem forbrugeren og fjernvarmeforsyningen. Dette betyder, at hvis en for-

bruger ønsker at opretholde kundeforholdet selvom ejendommen ikke pålægges 

forblivelsespligt gælder de almindelige betingelser også for denne kunde. Eneste 

retsvirkning af en sådan fritagelse er blot den, at forbrugeren i modsætning til de 

øvrige forbrugere med forblivelsespligt har mulighed for at stoppe dette kundefor-

hold, og hvis fjernvarmeforsyningen er et andelsselskab, at stoppe andelsforholdet. 

Forbrugeren har med andre ord mulighed for at træde ud af kundeforholdet til 

fjernvarmeforsyningen efter de regler, der gælder i leveringsforholdet.  

 

99.               I forhold til forbrugere uden forblivelsespligt er en forsyningsvirk-

somhed dermed ikke sikret dækning af faste bidrag. Så længe forbrugeren vælger 

at opretholde forsyningsforholdet, og dermed er kunde i værket, har forbrugeren 

dog en pligt til at betale faste og variable bidrag for de ydelser, som forbrugeren 

modtager.  

 

100.            Dette betyder, at forbrugeren uden forblivelsespligt dermed også har 

pligt til at betale kraftvarmetillægget, i det omfang forsyningsforholdet oprethol-

des. Det kan på den baggrund ikke anses for urimeligt, at en forsyning på lige vil-

kår som de øvrige forbrugere tilbyder denne forbruger, at pristillægget kan betales 

som et engangsbeløb eller løbende over en periode på 12 år.  

 

101.            Da forbrugeren ikke efter de offentligretlige regler kan kræves tilslut-

tet, vil det derimod være urimeligt med et krav om en 12-årig bindingsperiode som 

betingelse for fortsat levering af fjernvarme. Hertil kommer Højesterets afgørelse, 

hvorefter en forbruger, uagtet at der er indgået en bindende leveringsaftale i en 

periode, kan melde sig ud af varmeforsyningen mod betaling af en godtgørelse.  

 

102.            Vælger forbrugeren uden forblivelsespligt den løbende betaling af 

pristillægget i 12 år, og opsiger forbrugeren herefter forsyningen i opkrævningspe-

rioden, svarer det efter sekretariatets vurdering til, når et værk i øvrigt mister en 

forbruger.  

 

103.            Hvis betingelserne er til stede, vil forsyningen kunne stille krav om 

betaling af en egentlig udtrædelsesgodtgørelse. Formålet med udtrædelsesgodtgø-

relse er, at den udtrædende forbruger skal "rydde økonomisk op efter sig", dvs. 

betale sin del af forsyningens gæld på udmeldelsestidspunktet, således at det for-

hold, at forbrugeren træder ud, ikke stiller de øvrige forbrugere ringere, end de 

ville være stillet, såfremt forbrugeren var blevet i forsyningen.  
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På den anden side må det forhold, at en forbruger udmelder sig, ikke medføre en 

økonomisk gevinst for de resterende forbrugere.    

 

104.            For så vidt angår det rejste krav om frakobling er det afgørende, at en 

forsyningsvirksomhed i et område udlagt til fjernvarme, som defineret i et projekt, 

må antages at have en ubetinget forsyningspligt, som følge af myndighedens god-

kendelse af projektet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler her-

om. Den enkelte forbruger har med andre ord et retskrav på at blive forsynet, og 

leveringsforholdet vil som udgangspunkt alene kunne opsiges af parterne efter de 

regler, der gælder i leveringsforholdet.  

 

105.            Ønsker en forsyning ikke at forsyne bestemte forbrugere, må område-

afgrænsningen ændres via godkendelse af et nyt projekt efter reglerne i projektbe-

kendtgørelsen.  

 

106.            Af ovennævnte grunde finder sekretariatet, at det må betragtes som 

urimeligt som vilkår for fortsat levering af fjernvarme at stille krav om bindings-

periode på 12 år eller som alternativ hertil frakobling fra forsyningsnettet, jf. var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4.    

 

107.            Til bemærkningen fra klager 1 om, at klager stilles dårligere end hel-

årsbeboerne som følge af det lave forbrug, bemærker sekretariatet, at et civilretligt 

krav om, hvorvidt modellen for beregning af kraftvarmetillægget konkret fører til 

urimelige virkninger for klager, eventuelt vil kunne behandles af Ankenævnet på 

Energiområdet. Sekretariatet henviser derfor klager hertil.  

 
TILKENDEGIVELSE 
108.            Energitilsynet tilkendegav:  

 At det ikke kan betragtes som urimeligt, at Fjernvarmeforsyningen ved 

overtagelse af Hou Kraftvarmeværk har stillet et generelt krav om betaling 

af pristillæg overfor tilsluttede forbrugere ved kraftvarmeværket, jf. var-

meforsyningsloven § 20, stk. 1-2 og stk. 5, jf. § 21, stk. 4.  

   

 At det ikke kan betragtes som urimeligt, at Fjernvarmeforsyningen har gi-

vet forbrugerne tilbuddet om, at pristillægget kunne betales som et en-

gangsbeløb ved overtagelsen eller løbende over fjernvarmeregningen over 

en periode på 12 år, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 At det må betragtes som urimeligt, at Fjernvarmeforsyningen over for 

ejendomme uden forblivelsespligt har stillet krav om en bindingsperiode 

på 12 år eller som alternativ hertil frakobling fra forsyningsnettet, jf. var-

meforsyningsloven § 21, stk. 4  

 At Energitilsynet ikke har beføjelse til at bedømme, om beregningsmodel-

len konkret fører til urimelige virkninger for ejendommene uden forblivel-

sespligt. Spørgsmålet henvises til bedømmelse ved de almindelige dom-

stole eller ved Ankenævnet på Energiområdet. 

 

 


