
 

 

 

 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

 

FRØSTRUP FJERNVARMEVÆRK - OP-
KRÆVNING AF EFFEKTBIDRAG VED AN-
VENDELSE AF OMREGNET FORBRUG 
Dato: 29.09.2008•Journalnr.: 4/0920-8901-0201 
 
 

RESUME 
1.                   Thisted Bolig har henvendt sig til Energitilsynet for at få en vurde-

ring af, hvorvidt beregningsgrundlaget for effektbidraget hos Frøstrup Fjernvar-

meværk A.m.b.a. (herefter Frøstrup Fjernvarmeværk) er et rimeligt grundlag til 

brug for afregningen af den faste betaling, det vil sige den betaling, der er møntet 

på at dække Frøstrup Fjernvarmeværks faste omkostninger. Thisted Bolig har 20 

ejendomme i Frøstrup. Ejendommenes forbrug af fjernvarme bliver afregnet ved 

én hovedmåler.  

 

2.                   Denne sag drejer sig om, at Energitilsynet skal give en tilkendegivel-

se om det grundlag, som Frøstrup Fjernvarmeværk anvender til at fordele de faste 

omkostninger mellem fjernvarmeforbrugerne på. Tilkendegivelsen følger af Ener-

gitilsynets indgrebsbeføjelse i varmeforsyningsloven, der består af tre led. Første 

led er, at Energitilsynet tilkendegiver, at et forhold er urimeligt. I andet led skal 

Energitilsynet forhandle med værket om at få bragt forholdet til ophør. I tredje led 

giver Energitilsynet værket pålæg om at bringe forholdet til ophør, hvis dette ikke 

kunne ske ved forhandlingen.  

 

3.                   Hos Frøstrup Fjernvarmeværk er beregningsgrundlaget for effektbi-

draget er et omregnet energiforbrug. Et eksempel kan være en fjernvarmeforbru-

ger, der har et aktuelt energiforbrug på 200.000 kWh. Denne forbruger vil for for-

brugsåret blive opkrævet et effektbidrag på grundlag af det antal enheder, der 

fremkommer ved at dele energiforbruget på 200.000 kWh med en benyttelsestid 

på 3.200 timer, i eksemplet 62,5. Enheden er i ifølge Frøstrup Fjernvarmeværk 

beregningsmæssigt udtryk for fjernvarmeforbrugerens "træk" på værkets kapacitet 

i året. Dog skal fjernvarmeforbrugeren betale et minimumsbeløb i effektbidrag. 

For 2007/2008 er minimumsdebiteringen på 3.740 kr. ekskl. moms i effektbidrag, 

svarende til et "træk" på værkets kapacitet på 8 enheder uanset størrelsen af det 

aktuelle forbrug. De 8 enheder svarer til et forbrug på 92,16 GJ (25.600 kWh).   
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4.                   Varmeforsyningsloven regulerer ikke direkte grundlaget for et værks 

effektbidrag. Det må forudsættes at beregningsmetoden fastlægges på et objektivt 

og sagligt grundlag.   

 

5.                   I den foreliggende sag er spørgsmålet, om den måde Frøstrup Fjern-

varmeværk praktiserer metoden på, reelt udtrykker fjernvarmeforbrugernes træk 

på værkets kapacitet, og om metoden derfor med rimelighed kan ligge til grund for 

beregningen af forbrugernes andel af de faste omkostninger.  

 

6.                   Ud over, at alle forbrugere betaler et minimumsbidrag til dækning af 

værkets faste omkostninger, har beregningsmetoden den virkning, at der i praksis 

er tale om progressiv tarif, det vil sige en tarif med et fast (forbrugsuafhængigt) 

bidrag pr. forbruger og et progressivt bidrag pr. forbrugt energienhed.  

 

7.                   For så vidt angår det forhold, at alle forbrugere betaler samme faste 

bidrag indebærer dette, at den store forbruger reelt ikke betaler mere i fast betaling 

for den kapacitet vedkommende har til rådighed i forhold til den lille forbruger.  

 

8.                   Der vil i en tarifstruktur aldrig kunne opnås fuldstændig ligebehand-

ling, men Energitilsynets praksis har hidtil været at godkende m
2
 areal, m

3
 rum-

indhold og andre indikatorer for ejendommenes mulighed for at trække på værkets 

kapacitet som grundlag for beregningerne. Dermed stilles forbrugerne lige i for-

hold til værkets kapacitet, som de har mulighed for at trække på uanset om kapaci-

teten fuldt udnyttes. Men også 3 års glidende gennemsnit af energiforbruget ses 

anvendt som beregningsgrundlag for effektbidraget, eventuelt ved at en del af 

grundlaget fortsat er eksempelvis m
2
 arealet.  

 

9.                   For så vidt angår det forhold, at værkets storkunder betaler mere i 

effektbidrag over de variable bidrag, skal en sådan beregningsmetode være sagligt 

begrundet. Det vil dog kræve at storkunderne adskiller sig fra de øvrige forbruge-

re.  

 

10.               I den konkrete sag afregnes Thisted Bolig ved én hovedmåler for de 

20 mindre ejendomme, der enkeltvis er sammenlignelige med de øvrige mindre 

forbrugere. Dermed kommer Thisted Bolig til at fremstå som én stor forbruger 

med deraf følgende stor og progressiv betaling i effektbidrag, selv om ejendom-

mene hver især i gennemsnit har et forholdsvis lavt fjernvarmeforbrug.  

 

11.               Selve den omstændighed, at det er fælleskøbet af fjernvarmen der 

styrer effektbetalingen i den foreliggende sag, er der på den baggrund efter Energi-

tilsynets sekretariats vurdering hverken saglig eller omkostningsmæssig begrun-

delse for. Endvidere er der efter sekretariatets vurdering heller ikke saglig eller 

omkostningsmæssig begrundelse for, at der skal betales et effektbidrag pr. forbru-

ger uanset forbrugets størrelse op til en vis grænse.   
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TILKENDEGIVELSE  

Energitilsynet tilkendegav:   

Varmeforsyningsloven regulerer ikke direkte grundlaget for et værks effekt-

bidrag. Det må forudsættes at beregningsmetoden fastlægges på et objektivt 

og sagligt grundlag, men at det må anses for urimeligt, at Frøstrup Fjern-

varmeværk A.m.b.a.?s effektbidrag varierer med den enkelte fjernvarmefor-

brugers aktuelle aftag af energi på en sådan måde, at effektbidraget i sam-

menhæng med en minimumsdebitering ikke afspejler forbrugernes træk på 

værkets kapacitet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.   

Derfor bemyndiger Energitilsynet Energitilsynets sekretariat til at indlede 

drøftelser med Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. med henblik på en æn-

dring af tariferingen, under hensyntagen til værkets varmegrundlag.   

 

SAGSFREMSTILLING  

12.               Frøstrup Fjernvarmeværk har i seneste regnskabsår 253 fjernvarme-

forbrugere. Fjernvarmen produceres på overskudsvarme, spåner, briketter og olie. 

Ca. 75 pct. af fjernvarmeproduktionen sker på spåner.   

 

13.               Thisted Bolig er et boligselskab. Thisted Bolig ejer efter en fusion i 

2007 med Boligselskabet Hanstholm 20 ejendomme i Frøstrup, som modtager 

fjernvarme fra Frøstrup Fjernvarmeværk.   

 

14.               Thisted Bolig modtager fjernvarmevandet i ét tilslutningspunkt, og 

sørger ifølge det oplyste selv for videredistributionen til de 20 boliger. Thisted 

Bolig modtog for første gang en årsopgørelse fra Frøstrup Fjernvarmeværk for 

perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007.   

 

15.               Thisted Bolig er af den opfattelse, at beregningsmetoden for effektbi-

draget ikke er kostægte, fordi der sker en afregningsmæssig sammenblanding af 

faste og variable omkostningselementer, når de faste omkostninger bliver afregnet 

på grundlag af energiforbruget.   

 

16.               Det betyder ifølge Thisted Bolig, at værket i forbrugsår, hvor gradda-

gene falder meget, ikke får dækket de faste omkostninger, fordi de faste omkost-

ninger afregningsmæssigt er gjort forbrugsafhængige.   

 

17.                Frøstrup Fjernvarmeværk angiver, at den anvendte metode til bereg-

ning af effektbidraget sigter på at afspejle den enkelte forbrugers belastning af 

fjernvarmenettet. Til brug for beregningen anvender værket det aktuelle årsfor-

brug, som omregnes til et belastningsudtryk (kW) ved hjælp af en standard benyt-

telsestid. Værket angiver, at beregningsmetoden er meget nem at administrere. 

Effektbidraget kan ifølge værket enten beregnes efter det aktuelle forbrug eller 

ejendommens størrelse.   

 

18.               Frøstrup Fjernvarmeværk opkræver ifølge det oplyste et grundbeløb i 

effektbidrag uanset størrelsen af energiforbruget. Det indebærer ifølge værket, at 

der for energiforbrug op til 92,16 GJ årligt betales grundbeløbet, og for energifor-

brug over 92,16 GJ et stigende effektbidrag, således af Frøstrup Fjernvarmeværk 

anfører, at den samlede GJ pris inkl. effektbidraget er den samme uanset om for-

bruget er 92,16 GJ eller derover.   
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19.               Værket medgiver, at de faste omkostninger ikke helt bliver dækket af 

forbrugsuafhængige bidrag, men at størrelsen af effektbidraget er fastsat ud fra 

værkets samlede økonomi. Ifølge værket betaler forbrugere med et årsforbrug 

større end 92,16 GJ en større del til dækning af værkets faste omkostninger, og 

beløbets størrelse vil være "glidende" som følge af beregningsmetoden:   

 

20.               GJ årsforbrug x 1.000 x effektbidrag i kr./kW  

           3,6 x 3.200 timer  

 

21.               Til Thisted Boligs anbringende om ændringer i graddagene anfører 

Frøstrup Fjernvarmeværk, at beregningsmetoden kun vil have betydning for for-

brugere med et årsforbrug over 92,16 GJ, i det omfang disse forbrugerne ved lave 

årsgraddagetal ikke følger normalforbruget.     

 

22.               Afslutningsvis oplyser Frøstrup Fjernvarmeværk, at det er værket - 

ikke Thisted Bolig - der distribuerer fjernvarmen til de 20 ejendomme, men at 

afregningen sker ved én hovedmåler.   

 

HØRINGSSVAR  
23.               Frøstrup Fjernvarmeværk angiver i høringssvaret, at den samlede GJ 

pris inkl. fast afgift som anført tidligere er ens uanset størrelsen af forbruger ud 

over 92,16 GJ. Det er derfor værkets opfattelse, at beregningsmetoden for den 

faste afgift er et direkte udtryk for forbrugerens belastning af nettet udtrykt i kW, 

og udgifter til eksempelvis dimensioneringen af net, stikledninger og pumper m.v.   

 

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVARET  

24.               Det er korrekt, at GJ prisen inkl. det faste bidrag på 3.740 kr. ekskl. 

moms giver en ens GJ pris for forbrug ud over 92,16 GJ. Men årsagen er progres-

siviteten i den variable del af tariffen.   

 

25.               Det er progressiviteten i den variable del af tariffen, der er problemet i 

sagen. Normalt vil den samlede pris pr. energienhed falde jo større energiforbruget 

er, fordi det faste bidrag pr. tilsluttet ejendom netop er fast.     

 

VURDERING  

LOVGRUNDLAG 

26.               De centrale prisbestemmelser i den foreliggende sag er følgende:  

 

27.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1: Inden for de i § 20 a nævn-

te indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksom-

heder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske 

anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til 

energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administrati-

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

finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perio-

der opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsy-

ningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 7, og § 20 b.  
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28.               § 20, stk. 2: Efter regler fastsat af transport- og energiministeren 

(klima- og energiministeren) kan der endvidere indregnes driftsmæssige af-

skrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og, med det i § 21 nævnte til-

syns (Energitilsynets) tiltræden, forrentning af indskudskapital, jf. dog stk. 

7.  

 

29.               § 20, stk. 5: Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre 

betingelser må antages at ville medføre en i samfundsmæssig henseende uø-

konomisk anvendelse af energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i 

stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betin-

gelser.  

 

30.               § 21, stk. 4: Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsforde-

ling 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 tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.   

PRAKSIS  

31.               Gas- og Varmeprisudvalgets opgaver blev overført til Energitilsynet 

ved lov nr. 379 af 2. juni 1999.  

 

32.               Gas- og Varmeprisudvalget har siden det blev nedsat i 1981 til stadig-

hed anbefalet, at fjernvarme blev afregnet hos køberne efter et så kostægte princip 

som muligt, Det fremgår af udvalgets notat om "Nogle betragtninger om reglerne 

for fjernvarmeværkernes tarifering og hvorledes tarifering aktuelt foregår". Notatet 

blev udarbejdet i september 1995, jf. bilag 6.  Kostægthedsprincippet betyder, at 

varmeværkernes faste omkostninger så vidt muligt dækkes af indtægter fra faste 

afgifter. Tilsvarende at værkernes variable omkostninger dækkes af indtægterne 

fra forbrugsafregningen.  

 

33.               Gas- og Varmeprisudvalget har tidligere meddelt varmeværkerne, at 

maksimalt 80 pct. af det enkelte værks samlede omkostninger skulle dækkes af 

forbrugsafregningen. Den resterende del - de faste omkostninger - skulle dækkes 

af en forbrugsuafhængig betaling. Udvalgets hidtidige accept af, at op til 20 pct. af 

omkostningerne til brændselskøb/varmekøb kunne overføres til dækning gennem 

den faste afgift blev ikke ændret herved.  

 

34.               Gas- og Varmeprisudvalgets meddelelse indebærer, at minimum 20 

pct. af værkets samlede omkostninger skal dækkes af en forbrugsuafhængig beta-

ling med mindre det kan dokumenteres, at værkets faste omkostninger er mindre 

end 20 % af samtlige omkostninger.  

 

35.               Energitilsynet tiltrådte på mødet den 27. februar 2002 det ovennævnte 

fordelingsprincips fortsatte anvendelse.  
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36.               Princippet om kostægthed kan i tilfælde, hvor værkets faste omkost-

ninger udgør en stor andel i de samlede omkostninger, medføre en uhensigtsmæs-

sig tarifering. Gas- og Varmeprisudvalgets meddelelse til værkerne om, at op til 80 

pct. af værkets omkostninger dækkes af forbrugsafregningen skal således sikre, at 

kunderne får de rigtige prissignaler om, hvad det koster at levere fjernvarmen.  

 

37.               Leveringen af fjernvarmen er som anført forbundet med en række 

faste og variable produktions- og distributionsomkostninger for værket, som fjern-

varmeforbrugerne skal dække via afregningen af den leverede fjernvarme. Afreg-

ningen forudsætter tilstedeværelsen af et beregningsgrundlag.  

 

38.               Mens beregningsgrundlaget for de variable omkostninger synes enkel 

i form af det faktiske forbrug udtrykt i MWh eller GJ eller forbrugt vandmængde 

efter m
3 

måling, er beregningsgrundlaget for de faste omkostninger en mere kom-

pliceret størrelse.   

 

39.               Blandt de anvendte beregningsgrundlag for den faste afgift er ejen-

dommens m
2
 areal det almindeligst anvendte. Men også ejendommens rumindhold 

i m
3
 finder anvendelse, ligesom mål for den installerede varmeeffekt udtrykt i 

radiatorernes m
2
 hedeflader eller kcal/h, der er et mål for den maksimale energi pr. 

tidsenhed, ses anvendt, om end i mindre og mindre omfang, idet der er en tendens 

til at værkerne går over til arealberegningen. Men også 3 års glidende gennemsnit 

af energiforbruget ses anvendt som beregningsgrundlag for effektbidraget, eventu-

elt ved at en del af grundlaget fortsat er eksempelvis m
2
 arealet.  

 

40.               De skitserede beregningsgrundlag er møntet på at dække de faste om-

kostninger, som værket har ved at stille kapacitet til rådighed for fjernvarmefor-

brugerne i form af produktions- og ledningsanlæg.  

 

41.               Omkostninger, som værket har som følge af fjernvarmeforbrugernes 

tilstedeværelse på fjernvarmenettet dækkes almindeligvis af en abonnementsbeta-

ling i form af en målerleje eller lignende.   

TARIFERING  

42.               De forskellige beregningsgrundlag vedrører alle formålet med tarife-

ring af fjernvarmepriser. Der kan med rimelighed opstilles følgende formål med 

tariferingen af fjernvarmepriserne, der skal følges op gennem fjernvarmetariffens 

udformning:  

 Dækning af værkernes omkostninger, herunder investeringsomkostninger.   

 Anvendelse af prissystemet til at give fjernvarmeforbrugeren korrekte 

prissignaler om, hvad det koster at producere og levere fjernvarme.   

 Fordeling af omkostningerne mellem fjernvarmeforbrugerne.   

 

  



ENERGITILSYNET  Side 7/9 

43.               Fjernvarmetariffens udformning bør under hvile i sig selv princippet 

som udgangspunkt ske under iagttagelse af, at:   

 De forskellige omkostningsarter skal dækkes gennem indtægter fra de ta-

rifled, som omkostningerne kan henføres til (kostægthed).   

 Fjernvarmeforbrugeren skal dække vedkommendes rimelige andel af de 

omkostninger, der er nødvendige for forsyningen med fjernvarme (varme-

forsyningslovens § 20, stk. 1 og 5, samt § 21, stk. 4).   

 Tarifferne skal kunne administreres med et minimum af omkostninger 

(varmeforsyningslovens § 20, stk. 1).   

 Tariferingen skal være forståelig for fjernvarmeforbrugerne (varmeforsy-

ningslovens § 23 b, stk. 3).   

 

44.               Tariffens udformning er på den måde knyttet til værkernes opgaver, 

som er at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand 

under princippet om nødvendige omkostninger i fjernvarmeprisen.    

 

VURDERING 
45.               Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om, hvorledes 

kollektive varmeforsyningsanlæg og andre virksomheder, der er omfattet af lovens 

prisbestemmelser, skal tarifere deres fjernvarmepriser.  

 

46.               Derfor har de af prisbestemmelserne omfattede kollektive varmefor-

syningsanlæg og andre virksomheder en vis frihed til at vælge tariferingsform, 

herunder den nærmere kategorisering af beregningsgrundlaget for priserne, så 

længe den valgte tariferingsform ligger inden for rammerne af varmeforsyningslo-

ven, og er sagligt begrundet.  

 

47.               De tidligere anførte beregningsgrundlag for effektbidraget ligger efter 

praksis inden for rammerne af varmeforsyningsloven. Dog ses, at beregnings-

grundlagene ikke vedrører fjernvarmeforbrugernes faktiske træk på værkets kapa-

citet, men relaterer sig til fjernvarmeforbrugernes mulighed for at trække på vær-

kets kapacitet.  

 

48.               Men der er ikke efter varmeforsyningsloven grundlag for, at Energitil-

synet generelt finder det forhold, at fjernvarmeforbrugerens energiforbrug udgør 

beregningsgrundlaget for fordelingen af de faste omkostninger, for urimeligt, jf. § 

21, stk. 4.  

 

49.               Energitilsynets sekretariat finder dog anledning til også at vurdere 

metodens konkrete udformning.  

 

50.               Gas- og Varmeprisudvalget har tidligere taget stilling til den tarif-

form, som den foreliggende sag drejer sig om. Energitilsynets sekretariats vurde-

ring af tariffen i den foreliggende sag bygger på udvalgets afgørelse.  

 

51.               Med de anvendte omregningsfaktorer skal alle forbrugere hos Frøs-

trup Fjernvarmeværk i 2007/2008 betale et beløb i fast bidrag på 3.740 kr. ekskl. 

moms uanset forbrugets størrelse. For et forbrug over 92,16 GJ betales yderligere 

40,58 kr. pr. GJ.  
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52.               For det løbende aftag af fjernvarme er priserne herefter på 123,58 kr. 

pr. GJ til og med 92,16 GJ, og 164,16 kr. pr. GJ (123,58 kr. + 40,58 kr.) for for-

brug ud over 92,16 GJ.  

 

53.                Frøstrup Fjernvarmeværks tarif svarer således i praksis til en tarif 

med et fast (forbrugsuafhængigt) bidrag pr. forbruger og et progressivt bidrag pr. 

forbrugt energienhed. Det fremgår af tabellen på næste side, hvor de de facto vari-

able omkostninger er angivet i sidste søjle.   

 
Energiforbrug  

GJ  

Udregning  Variable gns.omkost.  

kr./GJ  

0-92,16  -  123,58  

94  94x123,58 + 1,84x40,58  124,37  

96  96x123,58 + 3,84x40,58  125,20  

98  98x123,58 + 5,84x40,58  125,99  

100  100x123,58 + 7,84x40,58  126,76  

110  110x123,58 + 17,84x40,58  130,16  

120  120x123,58 + 27,84x40,58  132,99  

 

54.               Det er en fast og langvarig praksis, at en tarifering, hvorefter faste 

udgifter som hovedregel dækkes af faste bidrag, bør være retningsgivende for 

værkernes tarifstruktur. Baggrunden er, at kun en kostægte tarifering giver de rig-

tige prissignaler. Der lægges vægt på, at en kostægte tarifering vil medføre en i 

samfundsmæssig henseende økonomisk og miljørigtig anvendelse af energi. Med 

lave faste bidrag er den enkelte forbrugers fortjeneste ved et nedsat energiforbrug 

større end værkernes omkostningsbesparelse. Differencerne må dækkes af de øvri-

ge forbrugere.  

 

55.               Forbrugere hos Frøstrup Fjernvarmeværk, der har et forbrug ud over 

minimumsgrænsen på 92,16 GJ, afregnes i praksis efter en tarif, der varierer fuldt 

ud med energiforbruget, fordi den faste betaling er lav. Nedsætter en af disse for-

brugere sit aftag af varme, vil det således gælde, at vedkommende sparer et beløb, 

som er større end værkets udgiftsbesparelse. Det vil medføre øget betaling for 

værkets øvrige forbrugere.  

 

56.               Derfor har Thisted Bolig efter Energitilsynets sekretariats vurdering 

ret i, at metoden kan give budgetusikkerhed, det vil sige det forhold, at effektbi-

dragene ved et lavere forbrug end det budgetterede ikke dækker årets faste om-

kostninger. Det indebærer også en vis risiko for, at der sker overbudgettering.  

 

57.               For så vidt angår det forhold, at alle forbrugere betaler samme faste 

bidrag indebærer dette, at den store forbruger reelt ikke betaler mere i fast betaling 

for den kapacitet vedkommende har til rådighed i forhold til den lille forbruger.  
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58.               Der vil i en tarifstruktur aldrig kunne opnås fuldstændig ligebehand-

ling, men Energitilsynets praksis har hidtil været at godkende m
2
 areal, m

3
 rum-

indhold og andre indikatorer for ejendommenes mulighed for at trække på værkets 

kapacitet som grundlag for beregningerne. Dermed stilles forbrugerne lige i for-

hold til værkets kapacitet, som de har mulighed for at trække på uanset om kapaci-

teten fuldt udnyttes. Men også 3 års glidende gennemsnit af energiforbruget ses 

anvendt som beregningsgrundlag for effektbidraget, eventuelt ved at en del af 

grundlaget fortsat er eksempelvis m
2
 arealet.  

 

59.               Hertil kommer, at et almindeligt standardhus har et årligt fjernvarme-

forbrug på ca. 65 GJ. Derfor gælder GJ pristillægget hos Frøstrup Fjernvarmeværk 

kun for de store forbrugere. Da Thisted Bolig afregnes ved én hovedmåler for de 

20 ejendomme, kommer Thisted Bolig derved til at fremstå som én stor forbruger 

med deraf følgende stor betaling i effektbidrag, selv om ejendommene hver især i 

gennemsnit har et forholdsvis lavt fjernvarmeforbrug (ca. 40 GJ i gennemsnit i 

2006/2007). Således skulle der i hvert fald for en del af ejendommene kun betales 

minimumsdebiteringen, hvis ejendommene var blevet afregnet individuelt.  

 

60.               For så vidt angår det forhold, at værkets storkunder betaler mere i 

effektbidrag over de variable bidrag, skal en sådan beregningsmetode være sagligt 

begrundet. Det vil dog kræve at storkunderne adskiller sig fra de øvrige forbruge-

re.  

 

61.               Selve den omstændighed, at det er fælleskøbet af fjernvarmen der 

styrer effektbetalingen i den foreliggende sag, er der på den baggrund efter Energi-

tilsynets sekretariats vurdering hverken saglig eller omkostningsmæssig begrun-

delse for. Endvidere er der efter sekretariatets vurdering heller ikke saglig eller 

omkostningsmæssig begrundelse for, at der skal betales et effektbidrag pr. forbru-

ger uanset forbrugets størrelse op til en vis grænse.  

 

62.               Det er ikke relevant i denne sammenhæng, at Frøstrup Fjernvarme-

værks metode er nem at administrere.   

 

TILKENDEGIVELSE 
63.               Energitilsynet tilkendegav følgende:  

 

64.               Varmeforsyningsloven regulerer ikke direkte grundlaget for et værks 

effektbidrag. Det må forudsættes at beregningsmetoden fastlægges på et objektivt 

og sagligt grundlag, men   

 

65.               at det må anses for urimeligt, at Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a.?s 

effektbidrag varierer med den enkelte fjernvarmeforbrugers aktuelle aftag af ener-

gi på en sådan måde, at effektbidraget i sammenhæng med en minimumsdebitering 

ikke afspejler forbrugernes træk på værkets kapacitet, jf. varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4.  

 

66.               Derfor bemyndiger Energitilsynet Energitilsynets sekretariat til at 

indlede drøftelser med Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. med henblik på en æn-

dring af tariferingen, under hensyntagen til værkets varmegrundlag. 


