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RESUMÉ 
1.                  Sønderborg Fjernvarme har på et møde i Energitilsynet forelagt den 

model for tilskud til energibesparelser, som virksomheden påtænker at iværksætte 

til opfyldelse af Energistyrelsens pålæg til forsyningen om opfyldelse af krav om 

energibesparende foranstaltninger.  

 

2.                  Det spørgsmål Sønderborg Fjernvarme ønsker forelagt Energitilsynet 

er, om to alternativer til finansiering af en tilskudsordning er i overensstemmelse 

med varmeforsyningsloven.  

 

3.                  Tilskudsordningen kan beskrives således:  

 

4.                  Alle forbrugere over 1000 m
2
 i forsyningsområdet for Sønderborg 

Fjernvarme (der kan være f.eks. boligforeninger, andelsboligforeninger eller virk-

somheder) får tilbudt energiovervågning, som viser hvilke muligheder for energi-

besparelser, den enkelte virksomhed har. Det kan f.eks. være "teknisk isolering", 

dvs. isolering af de tekniske installationer i virksomheden (ventiler, pumper m.v.).  

 

5.                  Den samme gruppe af forbrugere får mulighed for at søge om og 

opnå tilskud til at gennemføre energispareaktiviteter. Forbrugernes ansøgninger 

om tilskud skal indeholde forslag til identificerbare besparelsesforanstaltninger 

med en tilbagebetalingstid gennem opnåede energibesparelser på 5 år. En måde at 

dokumentere besparelsesforslag kan være ved hjælp af energiovervågning, men 

forbrugerne kan ligeledes vælge andre metoder.  

 

6.                  Omkostningerne til gennemførelse af energiovervågning finansieres i 

en opstartsperiode på to år over Sønderborg Fjernvarmes almindelige driftsbudget, 

og vil dermed blive dækket af samtlige forbrugere. Efter de to år vil udgifterne til 

ordningen blive dækket af de forbrugere, der er tilknyttet ordningen.  
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7.                  Størrelsen af den enkelte forbrugers tilskud til gennemførelse af de 

påviste energispareaktiviteter vil blive fastsat med et beløb pr. GJ og begrænset til 

et maksimumsbeløb. Finansieringen af tilskudsordninger vil indgå som en del af 

værkets faste omkostninger og vil således være en del af værkets tarifstruktur.   

 

8.                  Sønderborg Fjernvarme ønsker at prisdifferentiere således, at om-

kostningerne til finansieringen af tilskudsordningen ikke pålægges alle forbrugere 

men kun den gruppe af forbrugere, der har mulighed for at søge tilskud til energi-

besparelser.  

 

9.                  Sønderborg fjernvarme har forelagt to alternative måder at prisdiffe-

rentiere på:  

ALTERNATIV 1.   

10.              Udgifterne til tilskudsordningen dækkes gennem en generel takst, der 

pålægges alle forbrugere i den omtalte kategori (ejendomme over 1000 m
2  

uanset 

om den enkelte forbrugere har udnyttet muligheden for at få undersøgt potentialet 

for energibesparelser (f.eks. gennem energiovervågning) og derefter ansøgt om at 

få tilskud til disse besparelser  

 

11.              Forbrugere, der ikke har mulighed for at udnytte muligheden for til-

skud (f.eks. fordi forbrugeren allerede har udnyttet besparelsespotentialet fuldt 

ud), vil efter anmodning, kunne blive fritaget for at betale.  

ALTERNATIV 2.  

12.              Udgifterne dækkes gennem en takst, der kun pålægges de forbrugere 

(ejendomme over 1000 m
2
), der har ansøgt om tilskud til energibesparelser.  

 
SEKRETARIATETS VURDERING 
13.              Energitilsynet skal ikke tage stilling til, hvorvidt de påtænkte ener-

gispareaktiviter opfylder kravene i energisparebekendtgørelsen. Dette påses af 

Energistyrelsen. Energistyrelsen har i e-mail af 8. september 2008 oplyst, at ud fra 

de foreliggende oplysninger om Sønderborg Fjernvarmes forslag til tilskud til 

energibesparelser vil dette være i overensstemmelse med bekendtgørelsen om 

energispareaktiviter.  

 

14.              Det tilsynet skal tage stilling til er, hvorvidt den måde som udgifterne 

indregnes i priserne på, opfylder varmeforsyningslovens regler.  

 

15.              Efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser er udgifter til energi-

spareforanstaltninger en indregningsberettiget omkostning.   

 

16.              For så vidt angår energiovervågning har dette til formål at klarlægge, 

hvor forbrugeren har mulighed for at spare energi ved at foretage f.eks. teknisk 

isolering. Dertil kommer, at energiovervågning efter Energistyrelsens oplysning er 

en energispareaktivitet. Energiovervågning må derfor betragtes som en omkost-

ning, der er indregningsberettiget.  
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17.              Sekretariatet vurderer på den baggrund, at finansiering af energiover-

vågning er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, og finder ligeledes 

ikke grundlag for at finde metoden urimelig, idet metoden anses for at være i over-

ensstemmelse med Energitilsynets praksis om tarifering, som er stadfæstet af 

Energiklagenævnet.  

 

18.              For så vidt angår alternativ 1 er det sekretariatets vurdering, at:  

 da omkostningerne til de foreslåede energispareforanstaltninger er en ind-

regningsberettiget omkostning, som har til formål at opfylde de krav om 

energibesparende foranstaltninger, som forsyningen er blevet pålagt,  

 da alternativ 1 alene lægger omkostningerne til tilskudsordningen på den 

kundekategori i forsyningsområdet, som har mulig for at søge om tilskud, 

og konkret undtager de forbrugere i denne kategori, som ikke kan gen-

nemføre energispareaktiviteter, og  

 da alle forbrugere i kundekategorien har mulighed for at udnytte ordnin-

gen,  

 

19.               er det, sekretariatets vurdering, at Sønderborg Fjernvarme ved tilrette-

læggelsen af tariferingen efter alternativ 1 tilstræber en kostægte tariffering og at 

metoden derfor ikke kan anses som i strid med varmeforsyningsloven eller som 

urimelig.  

 

20.              For så vidt angår alternativ 2, er der tale om en ordning, der også inde-

bærer en kostægte tarifering.  

 

21.              På baggrund heraf er denne finansieringsmulighed, efter sekretariatets 

vurdering hverken i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 eller stk. 5, eller 

urimeligt i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 
AFGØRELSE  
22.              Energitilsynet tilkendegiver:  

 

23.              at de tariferingsmodeller, som Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. har 

foreslået til dækning af omkostninger til energibesparende foranstaltninger, er 

indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, jf. § 28 b.  

 

24.              at den prisdifferentiering, som begge metoder til finansiering udtryk-

ker, er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.  

 

25.              Energitilsynet vil efterfølgende kunne gribe ind, hvis tariferingen, når 

den realiseres, viser sig at have urimelige virkninger.  
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SAGSFREMSTILLING 
26.              Sønderborg Fjernvarme har på et møde i Energitilsynet forelagt den 

model for tilskud til energibesparelser, som virksomheden påtænker at iværksætte 

til opfyldelse af Energistyrelsens pålæg til forsyningen om opfyldelse af krav om 

energibesparende foranstaltninger.  

 

27.              Det spørgsmål Sønderborg Fjernvarme ønsker forelagt Energitilsynet 

er, om to alternativer til finansiering af en tilskudsordning er i overensstemmelse 

med varmeforsyningsloven.  

 

28.              Tilskudsordningen kan beskrives således:  

 

29.              Alle forbrugere over 1000 m
2
 i forsyningsområdet for Sønderborg 

Fjernvarme (der kan være f.eks. boligforeninger, andelsboligforeninger eller virk-

somheder) får tilbudt energiovervågning, som viser hvilke muligheder for energi-

besparelser, den enkelte virksomhed har. Det kan f.eks. være "teknisk isolering", 

dvs. isolering af de tekniske installationer i virksomheden (ventiler, pumper m.v.).  

 

30.              Den samme gruppe af forbrugere får mulighed for at søge om og opnå 

tilskud til at gennemføre energispareaktiviteter. Forbrugernes ansøgninger om 

tilskud skal indeholde forslag til identificerbare besparelsesforanstaltninger med 

en tilbagebetalingstid gennem opnåede energibesparelser på 5 år. En måde at do-

kumentere besparelsesforslag kan være ved hjælp af energiovervågning, men for-

brugerne kan ligeledes vælge andre metoder.  

 

31.              Omkostningerne til gennemførelse af energiovervågning finansieres i 

en opstartsperiode på to år over Sønderborg Fjernvarmes almindelige driftsbudget, 

og vil dermed blive dækket af samtlige forbrugere. Efter de to år vil udgifterne til 

ordningen blive dækket af de forbrugere, der er tilknyttet ordningen.  

 

32.              Størrelsen af den enkelte forbrugers tilskud til gennemførelse af de 

påviste energispareaktiviteter vil blive fastsat med et beløb pr. GJ og begrænset til 

et maksimumsbeløb. Finansieringen af tilskudsordninger vil indgå som en del af 

værkets faste omkostninger og vil således være en del af værkets tarifstruktur.   

 

33.              Sønderborg Fjernvarme ønsker at prisdifferentiere således, at omkost-

ningerne til finansieringen af tilskudsordningen ikke pålægges alle forbrugere men 

kun den gruppe af forbrugere, der har mulighed for at søge tilskud til energibespa-

relser.  

 

34.              Sønderborg fjernvarme har forelagt to alternative måder, at prisdiffe-

rentiering på:  

ALTERNATIV 1.  

35.              Udgifterne til tilskudsordningen dækkes gennem en generel takst, der 

pålægges alle forbrugere i den omtalte kategori (ejendomme over 1000 m
2
), uanset 

om de enkelte forbrugere har udnyttet muligheden for at få undersøgt potentialet 

for energibesparelser (f.eks. gennem energiovervågning) og derefter ansøgt om at 

få tilskud til disse besparelser  
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36.              Forbrugere, der ikke har mulighed for at udnytte muligheden for til-

skud (f.eks. fordi forbrugeren allerede har udnyttet besparelsespotentialet fuldt 

ud), vil efter anmodning, kunne blive fritaget for at betale.  

ALTERNATIV 2.  

37.              Udgifterne dækkes gennem en takst, der kun pålægges de forbrugere 

(ejendomme over 1000 m2), der har ansøgt om tilskud til energibesparelser.  

INDSTILLING FRA SØNDERBORG FJERNVARME   

38.              Sønderborg Fjernvarme ønsker at anvende det første alternativ og har 

fremført, at alle forbrugere i denne gruppe har mulighed for at udnytte deres mu-

lighed for at søge tilskud. Desuden vil den takst forbrugerne betaler til ordningen 

blive dækket gennem forbrugerens opnåede energibesparelser, hvis forbrugeren 

udnytter ordningen, og ordningen er dermed omkostningsneutral for disse forbru-

gere. Det vil dermed ikke være belastende for forbrugeren at benytte ordningen og 

dermed få del i den ydelse, han betaler for. Endelig har Sønderborg Fjernvarme 

anført, at alternativ 1 i højere grad  sikrer realisering af energibesparelser, hvilket 

varmeforsyningsvirksomhederne i medfør af bekendtgørelse om energispareydel-

ser i net- og distributionsvirksomheder, er forpligtet til.  

TEKNISKE BESKRIVELSER:   

VEDRØRENDE ENERGIOVERVÅGNING  

39.              Energiovervågning betyder, at der udvikles et analyseværktøj, der 

overvåger energiforbrug, ressourceforbrug og produktionsforhold og dermed med-

virker til løbende optimering og indgriben ved afvigende drift.  

 

40.              Ordningens formål er at finde ud af, hvor i den pågældende ejendom 

det kan betale sig at sætte ind med energibesparende foranstaltninger, og den må 

derfor ses som et incitament til energibesparelser.  

 

41.              Energiovervågningen tilbydes alene til ejendomme med at areal over 

1000 m2, idet værket på grundlag af undersøgelser hos et udsnit af forbrugere har 

fundet, at besparelsespotentialet er stort hos disse forbrugere.   

 

42.              Opstartsomkostninger og indkøring af energiovervågningen dækkes 

under værkets samlede driftsomkostninger. Når ordningen efter en toårig periode 

er blevet kørt ind, vil omkostningerne til ordningen blive dækket af de forbrugere i 

gruppen, der har tilmeldt sig ordningen og vil dermed ikke belaste de øvrige for-

brugere.  

VEDRØRENDE TEKNISK ISOLERING:   

43.              For så vidt angår energibesparelser tilbydes ejendomme på mere end 

1000 m
2
 tilskud til energibesparelser f.eks. gennem denne isolering (af ventiler, 

pumper, m.v.), hvor forudgående opmåling og tilbud fra uafhængige leverandører 

godtgør en simpel tilbagebetalingstid på mindre end 5 år.  
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44.              Rambøll har gennemført en forundersøgelse af et repræsentativt udsnit 

af enfamiliehuse og kæde/rækkehuse i Sønderborg. Undersøgelsen viste, at det 

hovedsagelig er teknisk isolering (rør - og komponentisolering), der er rentabelt 

over for forbrugere, der aftager varme fra Sønderborg Fjernvarme. Denne konklu-

sion kan umiddelbart overføres til større ejendomme  

45.              Sønderborg Fjernvarme beregner ud fra energibesparelsespotentialet 

hos et repræsentativt udsnit af denne forbrugergruppe, hvad omkostningerne ville 

være, hvis alle forbrugere i gruppen foretager disse besparelser.  

 

46.              Det samlede omkostningsbeløb deles ud på antal solgte GJ til denne 

gruppe og deles yderligere ud over en tidsperiode på fem år.  

 

47.              Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske, inden energibesparel-

serne iværksættes.  

 

48.               Den enkelte forbruger kan anmode om tilskud svarende til det gen-

nemsnitlige beløb pr. GJ ganget med forbrugerens forbrug over en femårig perio-

de.     

 

49.               Hvor meget den enkelte forbruger kan opnå i tilskud i det enkelte år, 

vil afhænge af, hvor stor interessen er for at udføre tiltagene og vil blive tilpasset 

efter behov.  

 

50.              Hvis det beløb, der samlet udbetales i tilskud bliver mindre end de 

beregnede omkostninger til dækning af ordningen vil det beløb, der opkræves hos 

forbrugerne blive nedsat i det femte år. Kapitalen til energibesparelser af ejen-

domme over 1000 m2 vil således blive tilvejebragt gennem en opkrævning af en 

forhøjet tarif opkrævet på en af de to alternative måder foreslået af Sønderborg 

Fjernvarme.  

 

51.              For de forbrugere der iværksætter energibesparende foranstaltninger 

forudsættes ordningen at blive omkostningsneutral, da det ekstra beløb pr. GJ vil 

blive modsvaret af energibesparelser. Derefter skulle ordningen være en besparel-

se for forbrugerne, fordi der er tale om rentable initiativer.  

 

52.              Da omkostningsbeløbet opkræves forud, får Sønderborg Fjernvarme 

på denne måde opsamlet en kapital, der kan anvendes som tilskud til Energibespa-

relser.  
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LOVGRUNDLAG 
53.              Energitilsynet administrerer kapitel 4 i varmeforsyningsloven (priska-

pitlet), jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med se-

nere ændringer. Omkostninger til energispareaktiviteter er i medfør af § 20, stk. 1, 

en indregningsberettiget omkostning i fjernvarmeprisen, hvilket fremgår direkte af 

loven. Dette blev præciseret ved en lovændring i 2006, der dog ikke stiller nærme-

re krav til indregningsmetoden.   

§ 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 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 

efter §§ 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.    

 

54.              Varmeforsyningsloven indeholder i øvrigt ikke nærmere regler om 

varmeforsyningernes tarifering. I henhold til Energitilsynet (og tidligere Gas- og 

varmeprisudvalgets) praksis (jf. praksisnotat om det fysiske grundlag for fastlæg-

gelse af fast afgift, som er tiltrådt af Energitilsynet den 30. juni 2004) skal forsy-

ningerne tilstræbe en kostægte tarifering. Denne praksis var i øvrigt stadfæstet af 

Energiklagenævnet den 29. januar 2003.  

 

55.              Når praksis alene kræver, at en kostægte tarifering tilstræbes, skyldes 

det, at dette princip aldrig opnås fuldt ud. Det er således antaget, at selvom en 

renovering kun berører en mindre del af forsyningsområdet, kan omkostningerne 

hertil indgå som almindelig driftsomkostning, og dermed pålægges alle forbrugere 

i forsyningsområdet.  

 

56.              Der er yderligere i henhold til praksis om tarifering den enkelte forsy-

ning, der ud fra sit lokalkendskab vælger den mest hensigtsmæssige tariferings-

form, og Energitilsynet kan alene gribe ind, hvis tariferingsformen kan anses for i 

strid med varmeforsyningslovens bestemmelser eller for urimelig, jf. varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4.  

 

57.              Det fremgår som nævnt af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at om-

kostninger til energibesparende foranstaltninger kan indregnes i priserne, men 

begrebet "energibesparende foranstaltninger" defineres ikke nærmere i bestemmel-

sen. Det fremgår derfor ikke klart heraf, om omkostninger til etablering af til-

skudsordninger er omfattet heraf.    

 

58.               Ændringen af varmeforsyningsloven, (bet.156/2006 til lovforslag 156, 

vedtaget 30. maj 2006) som præciserede, at omkostninger til energibesparelser er 

en indregningsberettiget omkostning, blev vedtaget som led i den energipolitiske 

aftale af 10. juni 2005, hvis mål er, at det samlede energiforbrug (ekskl. transport) 

skal holdes nede.  
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59.              Formuleringen i § 20, stk.1," herunder omkostninger til energispareak-

tiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 299" blev indsat ved § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 

(om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmefor-

syning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udlig-

ning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidaf-

gift af visse energiprodukter).  

 

60.              § 28 b er sålydende:  

§ 28 b. Varmedistributionsvirksomheder skal sikre realiseringen af doku-

menterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter 

stk. 3, jf. dog stk. 2.  

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for varmedistributionsvirksomhe-

der med en samlet varmelevering i 2004 til nettet på eller under 100 TJ.  

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførel-

sen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om virksomhedernes opga-

ver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller en-

keltvis skal sikre bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og 

verifikation samt regler om afholdelse af nærmere angivne fællesomkost-

ninger. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at visse 

energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, skal ske efter udbud, og regler for ud-

buddets afholdelse samt for virksomhedernes finansiering af de udbudte op-

gaver.  

Stk. 4. Realiseringen af energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1 skal 

ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra varmedistri-

butionsvirksomheden. Dette gælder dog ikke energibesparelser, som udføres 

i varmedistributionsvirksomhedens distributionssystem.  

Stk. 5. Aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår med andre virk-

somheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på mar-

kedsbestemte vilkår.  

Stk. 6. De af stk. 5 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftale-

tidspunktet. Virksomhederne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge 

tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige af-

taler er fastsat.«    

 

61.               Under lovforslagets almindelige bemærkninger anføres, at udgifter til 

gennemførelse af energispareaktiviteter hidtil har kunnet indregnes i varmepriser-

ne under posten "omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser". Med 

lovforslaget ændredes således ikke på dette princip, og de nødvendige omkostnin-

ger som følge af de kollektive varmeforsyningsanlægs energispareaktiviteter vil 

dermed kunne opkræves over varmepriserne.  

 

62.              Det anføres endvidere, at varmeforsyningsvirksomhederne er omfattet 

af "hvile-i-sig-selv-princippet", og at det for disse virksomheder forventes, at akti-

viteterne holdes inden for det eksisterende varmeprisniveau.    

 

63.              Bekendtgørelse nr. 1105 af 9. november 2006 om energispareydelser i 

net og distributionsvirksomheder er udstedt i medfør af § 28b, stk. 3, i lov om 

varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning 

med senere ændringer. Bekendtgørelsen uddyber de forpligtelser, forsyningerne er 

underlagt.  
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64.              Bekendtgørelsens § 1 og § 2 lyder således:  

§ 1 Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med be-

stemmelserne i denne bekendtgørelse sikre realisering af dokumenterede 

energibesparelser hos energiforbrugere i alle sektorer her i landet.   

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre realiseringen af om-

kostningseffektive energibesparelser til gavn for forbrugerne og samfundet.   

Stk. 3. Netvirksomhederne og naturgas-distributionsvirksomhederne skal 

udøve deres energispareaktiviteter inden for de gældende indtægtsrammer.   

 

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for energiforbrug i transportmidler.   

§ 2.   I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:   

1. Med en netvirksomhed forstås en kollektiv elforsyningsvirksomhed, der 

udøver netvirksomhed med bevilling i medfør af bestemmelserne i kapitel 

4 i lov om elforsyning.   

2. Med en distributionsvirksomhed forstås en naturgas- eller varmedistributi-

onsvirksomhed, jf. nr. 3 og 4.  

3. Med en naturgas-distributionsvirksomhed forstås enhver fysisk eller juri-

disk person, der varetager transport af naturgas via lokale eller regionale 

ledningsnet med henblik på levering til kunder.   

4. Med en varmedistributionsvirksomhed forstås en virksomhed, som har til 

formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brænd-

bare gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers op-

varmning eller forsyning med varmt brugsvand.   

5. Med en forbruger menes en slutforbruger, som køber og forbruger leveret 

energi. En energiproduktionsvirksomhed er ikke slutforbruger af energi.   

6. Med en aktør forstås en virksomhed, som indgår aftale med en net- eller 

distributionsvirksomhed om aktiviteter efter kapitel 2 eller om gennemfø-

relse af energispareaktiviteter som nævnt i kapitel 3. Aktøren skal være 

selskabsmæssigt adskilt fra den pågældende net- eller distributionsvirk-

somhed, jf. § 22, stk. 8, i lov om elforsyning, § 14, stk. 3, i lov om natur-

gasforsyning og § 28 b, stk. 4, i lov om varmeforsyning.   

7. Med sikring af realiseringen af energibesparelser forstås, at net- og distri-

butionsvirksomhederne gennemfører eller medvirker til at gennemføre 

energibesparelser hos forbrugerne efter bestemmelserne i kapitel 3.   

 

Stk. 2. Med energispareaktiviteter forstås aktiviteter, som er rettet mod forbruget 

af energi, og som reducerer behovet for tilførsel af energi til forbrugeren, herunder 

1. effektivisering af energianvendelsen i produkter, anlæg, processer og byg-

ninger hos forbrugerne,   

2. 2) udbredelse af nye energiproducerende anlæg hos forbrugerne, som re-

ducerer behovet for levering af energi, og   

3. 3) initiativer hos forbrugerne, der medfører energibesparelse i forsynings-

systemet, såsom øget afkøling af fjernvarmevand på forbrugsstedet.   
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65.              I henhold til bekendtgørelses § 1 skal net - og distributionsvirksomhe-

der (herunder varmedistributionsvirksomheder) således sikre realisering af energi-

besparelser hos energiforbrugere i alle sektorer her i landet. Med energispareakti-

viteter forstås aktiviteter, som er rettet mod forbruget af energi, og som reducerer 

behovet for tilførsel af energi til forbrugerne (§ 2, stk 2, nr.3) herunder effektivise-

ring af energianvendelsen i bygninger hos forbrugeren § 2, stk. 2,nr. 2.   

 

66.              I henhold til bekendtgørelsen § 10 skal den konkrete udførelse af ener-

gibesparelserne (isolering mv.) udføres af et adskilt selskab:  

§ 10 En net- eller distributionsvirksomhed, som vil sikre realiseringen af 

energibesparelser ved aktiviteter som nævnt i stk. 2 og 3, skal indgå aftale 

med en aktør om, at denne gennemfører aktiviteterne for net- eller distribu-

tionsvirksomheden.   

Stk. 2. Net- eller forsyningsvirksomheden skal indgå aftale som nævnt i stk. 

1, hvis virksomheden i sit eget forsyningsområde og inden for den pågæl-

dende energiart vil  

1. gennemføre konkrete energibesparelsesaktiviteter hos forbrugere, 

herunder installationsarbejder, energieffektivisering af udstyr og 

processer m.v. eller   

2. deltage i salg af energieffektivt udstyr og tilvejebringelse af finan-

sieringsmuligheder til realisering af energibesparelser.   

 

67.               Sønderborg Fjernvarme har i overensstemmelse hermed engageret et 

firma til at gennemføre energibesparelserne.  

 

68.              Energistyrelsen er i medfør af bekendtgørelsens § 18, stk. 1 tilsyns-

myndighed:  

§ 18 Energistyrelsen fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i 

denne bekendtgørelse.   

 

69.              Det er således Energistyrelsen, der tager stilling til, hvorvidt den en-

kelte varmeforsyning energispareforanstaltninger opfylder bekendtgørelsens krav.  

 

70.              Energistyrelsen har oplyst, at de energibesparelser, Sønderborg Fjern-

varme har foreslået, efter styrelsens opfattelse er i overensstemmelse med be-

kendtgørelsen. De enkelte varmeforsyninger kan således som en indregningsberet-

tiget omkostning yde tilskud til energibesparende foranstaltninger hos forbrugerne. 

Energistyrelsen har oplyst, at anmodning om tilskud skal fremsættes inden den 

energibesparende foranstaltning iværksættes.  

 

71.              Vedrørende yderligere oplysninger om energibesparende foranstalt-

ninger henvises til Energistyrelsens hjemmeside www.energistyrelsen.dk.     

 

  

http://www.energistyrelsen.dk/
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72.              Prisdifferentiering reguleres af varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, 

som giver forsyningerne mulighed for prisdifferentiering. § 20, stk. 1, og 5 er så-

lydende:  

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 fordelingen af omkost-

ningerne til behandling af affald og produktion af varme på affaldsforbræn-

dingsanlæg.   

 

73.              Bestemmelsen i § 20, stk. 5, 1. pkt. svarer til den tidligere § 20, stk. 2. 

Bestemmelsen blev ved lov nr. 451 af 31. maj 2000 flyttet af redaktionelle grunde. 

Samtidig hermed blev det præciseret, at det er anlæggene, der har kompetencen til 

at differentiere i prisfastsættelsen, som forudsættes at ske efter objektive og ikke-

diskriminerende kriterier, jf. forarbejderne til bestemmelsen. I henhold til forar-

bejderne til ændringslov nr. 308 af 9. juni 1982 forudsættes prisdifferentiering 

anvendt efter rimelige økonomiske principper.    

 

74.              Hvad der skal forstås ved objektive og ikke-diskriminerende kriterier 

fremgår ikke af loven. Efter formuleringen i stk. 5 må det antages, at der er en 

betydelig frihed til prisdifferentiering. Bestemmelsen nævner således eksplicit, at 

prisdifferentiering kan ske både i forhold til enkelte forbrugere, grupper af forbru-

gere og geografiske områder. Det fremgår endvidere, at der kan prisdifferentieres 

ved hel eller delvis tidsbegrænset fritagelse for betaling af tilslutnings- og/eller 

stikledningsbidrag, og/eller ved reduktioner i betaling af den faste afgift eller beta-

ling af det målte forbrug. Det må dog formodes, at en prisstruktur, der ikke afspej-

ler forskellige omkostningsforhold vil kunne være i strid med kravet om omkost-

ningsægthed.  

 

75.              Det må derfor kræves, at en prisdifferentiering skal være begrundet i 

omkostningsmæssige forhold.  

HØRING     

76.              Energitilsynet træffer i denne sag ikke afgørelse, da der alene er tale 

om en tilkendegivelse af et forhold som endnu ikke er realiseret. Sagen har derfor 

ingen høringsparter.  

 

77.              Dette notat har imidlertid været forelagt Sønderborg Fjernvarme, som 

har fremsat kommentarer til notatet. Da bemærkningerne ikke var af indholdsmæs-

sig betydning for notatet, er bemærkningerne ikke omtalt særskilt men blot indar-

bejdet i notatet.     

 
BEGRUNDELSE 
78.              Energitilsynet skal ikke tage stilling til, hvorvidt de påtænkte ener-

gispareaktiviter opfylder kravene i energisparebekendtgørelsen. Dette påses af 

Energistyrelsen. Energistyrelsen har i e-mail af 8. september 2008  oplyst, at ud fra 

de foreliggende oplysninger om Sønderborg Fjernvarmes forslag til tilskud til 

energibesparelser vil dette være i overensstemmelse med bekendtgørelsen om 

energispareaktiviter.  
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79.              Det tilsynet skal tage stilling til er, hvorvidt den måde, som udgifterne 

indregnes i priserne på, opfylder varmeforsyningslovens regler.  

ENERGIOVERVÅGNING  

80.              Energiovervågningen dækkes i en overgangsperiode af Sønderborg 

Fjernvarmes driftsbudget, og hviler efter indkøringsperioden i sig selv, da omkost-

ningerne dækkes af de forbrugere, der er tilknyttet ordningen.  

 

81.              I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er udgifter til energi-

spareforanstaltninger en indregningsberettiget omkostning.   

 

82.              Energiovervågning har til formål at klarlægge, hvor forbrugeren har 

mulighed for at spare energi ved at foretage f.eks. teknisk isolering. Dertil kom-

mer, at energiovervågning efter Energistyrelsens oplysning er en energispareakti-

vitet. Energiovervågning er derfor en omkostning, der i henhold til lovens § 20, 

stk. 1, er indregningsberettiget.  

 

83.              Sekretariatet vurderer på den baggrund, at finansiering af energiover-

vågning er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, og finder ligele-

des ikke grundlag for at gribe ind overfor finansieringsmetoden jf. § 21, stk. 4, idet 

metoden ikke i medfør af Energitilsynets praksis om tarifering, som er stadfæstet 

af Energiklagenævnet, kan betegnes som urimelig.  

PRISDIFFERENTIERING   

84.              Begge de to forslag til finansiering af tilskudsordningen differentierer 

forsyningsprisen ved, at omkostningerne kun pålægges én kundekategori (alle 

forbrugere over 1000 m2).  

 

85.              Prisdifferentieringsbestemmelsen er indeholdt i varmeforsyningslo-

vens. § 20 stk. 5, 1. pkt. Kollektive varmeforsyningsanlæg kan i henhold hertil 

"fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geo-

grafiske områder".  

 

86.              Bestemmelsen i § 20, stk. 5, 1. pkt. svarer til den tidligere § 20, stk. 2. 

Bestemmelsen blev ved lov nr. 451 af 31. maj 2000 flyttet af redaktionelle grunde. 

Samtidig hermed blev det præciseret, at det er anlæggene, der har kompetencen til 

at differentiere i prisfastsættelsen, som forudsættes at ske efter objektive og ikke-

diskriminerende kriterier, jf. forarbejderne til bestemmelsen. I henhold til forar-

bejderne til ændringslov nr. 308 af 9. juni 1982 forudsættes prisdifferentiering 

anvendt efter rimelige økonomiske principper.    
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87.              Hvad der skal forstås ved objektive og ikke-diskriminerende kriterier 

fremgår ikke af loven. Efter formuleringen i stk. 5 må det antages, at der er en 

betydelig frihed til prisdifferentiering. Bestemmelsen nævner således eksplicit, at 

prisdifferentiering kan ske både i forhold til enkelte forbrugere, grupper af forbru-

gere og geografiske områder. Det fremgår endvidere, at der kan prisdifferentieres 

ved hel eller delvis tidsbegrænset fritagelse for betaling af tilslutnings- og/eller 

stikledningsbidrag, og/eller ved reduktioner i betaling af den faste afgift eller beta-

ling af det målte forbrug. Det må dog formodes, at en prisstruktur, der ikke afspej-

ler forskellige omkostningsforhold vil kunne være i strid med kravet om omkost-

ningsægthed.  

 

88.              Det må derfor kræves, at en prisdifferentiering skal være begrundet i 

omkostningsmæssige forhold.  

 

89.              På baggrund heraf er det sekretariatets vurdering, at en prisdifferentie-

ring, som pålægger den kundekategori, der har mulighed for at opnå tilskud, om-

kostningerne ved ordningen, er en prisdifferentiering, som er i overensstemmelsen 

med varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.   

TILSKUDSORDNING ALTERNATIV 1  

90.              Sønderborg Fjernvarme foreslår, som alternativ 1, at omkostningerne 

til tilskudsordningen, finansieres af alle forbrugere inden for samme kundekatego-

ri, uanset om de enkelte forbruger ønsker at gøre brug af ordningen eller ej.  

 

91.              I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er omkostningerne til 

energispareforanstaltninger en indregningsberettiget omkostning, og i henhold til 

Energistyrelsens oplysninger, er de energispareforanstaltninger, Sønderborg 

Fjernvarme har planlagt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om 

energispareydelser i net - og distributionsvirksomheder.  

 

92.              Som anført er det den enkelte varmeforsyning, der tilrettelægger hvor-

ledes de indregningsberettigede omkostninger skal dækkes gennem forsyningens 

tariffer, dog således at Energitilsynet kan gribe ind, hvis tarifering kan anses for at 

have urimelige virkninger.  

 

93.              I henhold til Energitilsynets praksis, som er stadfæstet ved Energikla-

genævnets afgørelse af 29. januar 2003, bør der tilstræbes en kostægte tarifering, 

således at den enkelte forbruger som udgangspunkt belastes med de omkostninger, 

der vedrører hans forbrug.  

 

94.              Dette princip kan imidlertid aldrig opnås fuldt ud, hvilket er grunden 

til, at der alene bør tilstræbes en kostægte tariffering.  

 

95.              Det er således antaget, at alle forbrugere, som led i fællesskabet,  del-

tager i betalingen for renovering af ledningsnettet i en del af varmeforsyningens 

område, uanset om en bestemt renovering kun er til fordel for forbrugerne i dette 

område, idet en løbende vedligeholdelse af forsyningsnettet er i samtlige forbruge-

res interesse.     
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96.              Herefter er det sekretariatets vurdering, at:  

 da omkostningerne til de foreslåede energispareforanstaltninger er en ind-

regningsberettiget omkostning, som har til formål at opfylde de krav om 

energibesparende foranstaltninger, som forsyningen er blevet pålagt,  

 da alternativ 1 alene lægger omkostningerne til tilskudsordningen på den 

kundekategori i forsyningsområdet, som har mulig for at søge om tilskud, 

og konkret undtager de forbrugere i denne kategori, som ikke kan gen-

nemføre energispareaktiviteter, og  

 da alle forbrugere i kundekategorien har mulighed for at udnytte ordnin-

gen,  

97.               er det, sekretariatets vurdering, at Sønderborg Fjernvarme ved tilrette-

læggelsen af tariferingen tilstræber en kostægte tariffering.  

 

98.              Sekretariatet vurderer derfor, at det hverken i strid med varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, eller urimeligt i medfør af varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4, at den omtalte kundekategori samlet deltager i dækningen af Sønderborg 

Fjernvarmes udgifter til de energibesparende foranstaltninger  

AD ALTERNATIV 2   

99.              Som alternative 2 foreslår Sønderborg Fjernvarme, at tilskudsordnin-

gen finansieres således, at kun de forbruger, der udnytter muligheden for energi-

spareaktiviteter og tilskud, dækker omkostningerne hertil.  

 

100.          Ordningen er dermed udtryk for en prisdifferentiering begrundet i øko-

nomiske forhold også i forhold til øvrige forbrugere inden for samme kundekate-

gori.  

 

101.          I forhold til alternativ 1 er alternativ 2 en ordning, der også indebærer 

en kostægte tarifering.  

 

102.          På baggrund heraf er denne finansieringsmulighed, efter sekretariatets 

vurdering hverken i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 eller stk. 5, eller 

urimeligt i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 
AFGØRELSE 
103.          Energitilsynet tilkendegiver:  

 

104.          at de tariferingsmodeller, som Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. har 

foreslået til dækning af omkostninger til energibesparende foranstaltninger, er 

indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, jf. § 28 b.  

 

105.          at den prisdifferentiering, som begge metoder til finansiering udtrykker, 

er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.  

 

106.          Energitilsynet vil efterfølgende kunne gribe ind, hvis tariferingen, når 

den realiseres, viser sig sig at have urimelige virkninger.   

 

 


