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RESUME 
1.                   Ribe Fjernvarme Amba (herefter Ribe Fjernvarme) har henvendt sig 

til Energitilsynet for at få en vurdering af, hvorvidt maksimalbelast-

ning/spidseffekt er et rimeligt og retfærdigt grundlag til brug for afregning af den 

faste betaling, det vil sige den betaling, der i form af et effektbidrag er møntet på 

at dække fjernvarmeforsyningens faste omkostninger.  

 

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

se om det grundlag, som Ribe Fjernvarme anvender til at fordele de faste omkost-

ninger mellem fjernvarmeforbrugerne på. Tilkendegivelsen følger af Energitilsy-

nets indgrebsbeføjelse i varmeforsyningsloven, der består af tre led. Første led er, 

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

synet 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 Ribe Fjernvarme udgør effektbidraget sammen med en abonne-

mentsbetaling den samlede faste betaling. Forbruget af fjernvarme afregnes efter 

energiforbruget målt i MWh.  

 

4.                   Der findes i varmeforsyningsloven ikke grundlag for at anvendelse 

af maksimalbelastning som beregningsgrundlag for et værks effektbidrag generelt 

er i strid med varmeforsyningsloven.   

 

5.                   Men tariferingsmæssigt er spørgsmålet, om den måde Ribe Fjern-

varme praktiserer metoden på, reelt udtrykker fjernvarmeforbrugernes træk på 

værkets kapacitet, og som derfor med rimelighed kan ligge til grund for beregnin-

gen af forbrugernes andel af de faste omkostninger.  

 

6.                   Styringsmæssigt kan det indvendes, at fjernvarmeforbrugerne bliver 

afregnet efter deres maksimalbelastning uanset hvornår i døgnet og året den op-

træder. Derfor er fjernvarmeforbrugernes maksimalbelastning ikke kædet sammen 

med værkets maksimaltidspunkter, det vil sige de tidspunkter, hvor Ribe Fjern-

varme så at sige har planlagte maksimalbelastninger.  
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7.                   Efter Energitilsynets sekretariats vurdering er det ikke rimeligt, at 

værkets faste omkostninger bliver fordelt på et grundlag, der ikke er relateret til 

værkets faktiske belastningsomkostninger, og som derudover har et indbygget 

tilfældighedselement i sig. Princippet indebærer at det er tilfældigt, om fjernvar-

meforbrugeren dækker vedkommendes rimelige andel af de faste omkostninger, 

der er nødvendige for forsyningen med fjernvarme.   

 
TILKENDEGIVELSE 
Energitilsynet tilkendegav:   

 At Energitilsynet ikke i varmeforsyningsloven finder grundlag for at an-

vendelse af maksimalbelastning som beregningsgrundlag for et værks ef-

fektbidrag generelt er i strid med varmeforsyningsloven.   

 At Energitilsynet finder, at da den beskrevne beregningsmetode ikke rela-

terer sig til værkets faktiske omkostninger ved maksimalbelastningen og 

indeholder et væsentligt tilfældighedselement, er der grundlag for at juste-

re modellen med henblik på at minimere tilfældighedselementet, og i høje-

re grad at relatere modellen til de faktiske omkostninger for også at opnå 

miljø- og planlægningsmæssige gevinster.   

 

Derfor bemyndiger Energitilsynet sekretariatet til at indlede drøftelser med Ribe 

Fjernvarme Amba.   

 
SAGSFREMSTILLING 
8.      Ribe Fjernvarme oplyser, at effektbidraget blev indført af det tidligere Ribe 

Fjernvarmecentral i 1995 i forbindelse med indførelsen af den faste betaling i af-

regningen af fjernvarmen i Ribe.   

 

9.       Spidseffekten defineres som den højeste gennemsnitsværdi pr. time, som 

varmemåleren har registreret i løbet af året. Det betyder, at målerne hos fjernvar-

meforsyningens forbrugere bliver aflæst hver 30 sekund (120 gange i timen) for 

forbruget af spidseffekten i kW. På grundlag af disse målinger udregnes hver time 

gennemsnittet af effekten.   

 

10.             Spidseffekten bruges til udregning af effektbidraget. Ribe Fjernvarme 

angiver følgende fordele og ulemper ved at anvende spidseffekten som afreg-

ningsgrundlag for effektbidraget:  

Fordele:  

 Undgår forceret opvarmning hos storforbrugere med høj belastning af net-

tet og dårlig afkøling til følge. (Forceret opvarmning giver højere spidsef-

fekt og derfor højere effektbidrag).  

 Kapaciteten skal ikke øges, selvom der tilsluttes flere forbrugere. (Hvis 

forbrugerne undgår at belaste systemet, bliver der plads til flere).   

 Ved renovering kan man mindske rørdimensionerne og dermed nedsætte 

ledningstabet. (Alt afhængig af belastningen, selv om der bliver plads til 

flere).   

 Elforbruget til værkets pumper nedsættes. (Pumperne belastes mest ved 

spidsbelastning).   

 Spidseffektbetalingen giver incitament til at ændre forbrugsmønsteret af 

fjernvarmevand, hvilket både har været til gavn for værket og miljøet. 

(Produktionen kan optimeres bedst ved jævnt forbrug).   
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Ulemper:  

 Spidseffekten er svær at forklare overfor den almindelige fjern-

varmeforbruger. Det har vist sig, at for mange af værkets forbru-

gere ikke har haft det fornødne kendskab og forståelse af spidsef-

fekten. (På grund af vilkårligheden, jf. nedenfor).   

 Spidsbelastningen er udtryk for den ene time på året, hvor forbru-

geren aftager størst effekt, hvilket kan være en tilfældighed og ik-

ke nødvendigvis udtryk for et varigt forbrug/udnyttelse af effek-

ten/forbrug af kapacitet fra Ribe Fjernvarme.   

 Niveauet for spidsbelastningen afhænger i væsentlig grad af om 

forbrugeren har en varmvandsbeholder eller et gennemstrøm-

ningsanlæg. En vandvarmerbeholder vil have en stort set konstant 

spidsbelastning, hvorfor niveauet vil være nogenlunde konstant 

fra år til år. Et gennemstrømningsanlæg vil have større udsving, 

og er specielt følsom overfor lange eller flere bade indenfor en 

time, hvilket kan skyldes ekstraordinære forhold, såsom gæster 

mv., som ikke nødvendigvis er udtryk for et større træk på Ribe 

Fjernvarmeværk set over et år.   

 

Ribe Fjernvarme bemærker, at der er lavet beregninger, der viser, at den samlede 

"spidsbelastning" fra gennemstrømningsanlæggene vil være nogenlunde konstant 

med et stort antal fjernvarmeforbrugere.   

 

11.               Følgende konkrete eksempler illustrerer ifølge Ribe Fjernvarme virk-

ningerne af effektbetalingen:  

 

12.        Eksempel 1. Boligen er på 159 m2, opført i 1977 og velisoleret efter dati-

dens forhold. Huset er ikke efterisoleret siden opførelsen. Huset er installeret med 

varmvandsbeholder. Der bor normalt 2 voksne personer i huset.   

 

Årstal 
Spidseffekt 

kW 

Varmeforbrug 

kWh 

Varmeregning 

i alt i kr. 

Heraf effektbi-

drag 

2004 7,3 17.300 11.097 1.825 kr./16,4 % 

2005 5,5 15.430 7.361 2.062 kr./28,0 % 

2006 5,5 15.243 10.111 2.062 kr./20,4 % 

 

 13.         Eksempel 2. Boligen er på 160 m2, opført i 2004 og installeret med gen-

nemstrømningsanlæg på 30 kW. Der bor 2 voksne og 2 mindre børn.   

 

Årstal 
Spidseffekt 

kW 

Varmeforbrug 

kWh 

Varmeregning 

i alt i kr. 

Heraf effektbi-

drag 

2004 21,2 8.640 8.292 5.300 kr./63,9 % 

2005 20.9 15.193 14.024 7.837 kr./55,8 % 

2006 23,1 15.533 16.226 8.663 kr./53,4 % 

* Alene for perioden 18.4.2004 til den 31.12.2004. 
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 14.     Forbruget i år 2006 er stort set ens for de to fjernvarmeforbrugere, men 

spidseffekten er meget forskellig. Det betyder, at fjernvarmeforbrugeren i eksem-

pel 2 betaler en merpris på ca. 6.000 kr. i effektbidrag. Ifølge Ribe Fjernvarme kan 

der derfor stilles spørgsmålstegn ved, at spidseffekten reelt er udtryk for et større 

brug af den faste kapacitet på Ribe Fjernvarme.     

 

15.      40 pct. af fjernvarmeforbruget ligger hos Ribe Fjernvarmes storforbrugere. 

Ifølge Ribe Fjernvarme har indførelsen af spidseffekten konkret medført en ændret 

adfærd, som dels giver bedre udnyttelse af anlægget i Ribe Fjernvarme samt gav-

ner miljøet på grund af den lavere belastning.    

 

16.       Spidseffekten for forbrugerne på Ribe Fjernevarme ligger i intervallet 3 

kW og op til 23 kW, hvilket er en forskel i effektbidrag fra 1.125 kr. til 8.625 kr. 

inkl. moms. Den væsentligste andel af fjernvarmeforbrugerne ligger i intervallet 6 

kW til 12 kW.  

 

17.               Afslutningsvis oplyser Ribe Fjernvarme at have iværksat en informa-

tionskampagne i form af en informationsfolder, der fremsendes til Fjernvarmefor-

brugerne i løbet af december måned. Det øgede fokus på spidseffekten har betydet, 

at fjernvarmeforbrugeren i eksempel 2 ovenfor har reduceret spidsbelastningen til 

12,9 kW i 2007 via bevidst ændret adfærd.  

 

18.               Ribe Fjernvarme anmoder om Energitilsynets vurdering af, om mak-

simalbelastning/spidseffekt efter varmeforsyningsloven er et rimeligt og retfærdigt 

grundlag til brug for beregning af effektbidrag.   

 
LOVGRUNDLAG 
19.               Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om, hvorledes 

kollektive varmeforsyningsanlæg og andre virksomheder, der er omfattet af lovens 

prisbestemmelser, skal tarifere deres fjernvarmepriser.  

 

20.               Derfor har de af prisbestemmelserne omfattede kollektive varmefor-

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

længe den valgte tariferingsform ligger inden for rammerne af varmeforsyningslo-

ven.  

 

De centrale prisbestemmelser i den foreliggende sag er følgende:  

 

21.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1:  

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

ningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker 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 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.  
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22.               § 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.  

 

23.               § 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.  

 

24.               § 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  

25.               Gas- og Varmeprisudvalgets opgaver blev overført til Energitilsynet 

ved lov nr. 379 af 2. juni 1999.  

 

26.               Fjernvarme bør afregnes hos køberne efter et så kostægte princip som 

muligt.  Dette princip betyder, at varmeværkernes faste omkostninger så vidt mu-

ligt dækkes af indtægter fra faste afgifter. Tilsvarende at værkernes variable om-

kostninger dækkes af indtægterne fra forbrugsafregningen.  

 

27.               Gas- og Varmeprisudvalget havde 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.  

 

28.               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.  

 

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

fordelingsprincips fortsatte anvendelse.  

 

30.               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.  
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31.               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.  

 

32.               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.   

 

33.               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.  

 

34.               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.  

 

35.               Omkostninger, som værket har som følge af fjernvarmeforbrugernes 

tilstedeværelse på fjernvarmenettet dækkes almindeligvis af en abonnementsbeta-

ling i form af en målerleje eller lignende.  

 

36.               Det ses, at de skitserede beregningsgrundlag ikke vedrører fjernvar-

meforbrugernes faktiske træk på værkets kapacitet, men relaterer sig til fjernvar-

meforbrugernes mulighed for at trække på værkets kapacitet. Der er en fast og 

langvarig praksis herfor, som blandt andet relaterer sig til værkernes kapacitets-

planlægning.  

 

37.               Imidlertid er der efter sekretariatets vurdering ikke i varmeforsynings-

loven holdepunkter for, at fjernvarmeforbrugernes faktiske træk på værket kapaci-

tet ikke kan afgøre størrelsen af deres betaling til dækning af værkets faste om-

kostninger.   

TARIFERING  

38.               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 investeringsom-

kostninger.   

 Anvendelse af prissystemet til at give fjernvarmeforbrugeren kor-

rekte prissignaler om, hvad det koster at producere og levere 

fjernvarme.   

 Fordeling af omkostningerne mellem fjernvarmeforbrugerne.   
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39.               Fjernvarmetariffens udformning bør under hvile i sig selv princippet 

som minimum ske under iagttagelse af, at:   

 De forskellige omkostningsarter skal dækkes gennem indtægter 

fra de tarifled, som omkostningerne kan henføres til (kostægt-

hed).   

 Fjernvarmeforbrugeren skal dække vedkommendes rimelige andel 

af de omkostninger, der er nødvendige for forsyningen med fjern-

varme (varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 5, samt § 21, stk. 

4).   

 Tarifferne skal kunne administreres med et minimum af omkost-

ninger (varmeforsyningslovens § 20, stk. 1).   

 Tariferingen skal være forståelig for fjernvarmeforbrugerne.   

 

40.               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.    

 
BEGRUNDELSE 
41.               Der er som tidligere anført ikke efter varmeforsyningsloven grundlag 

for, at Energitilsynet generelt finder det forhold, at fjernvarmeforbrugerens fakti-

ske træk på værkets kapacitet i form af en maksimalbelastning udgør beregnings-

grundlaget for fordelingen af de faste omkostninger, for urimeligt, jf. § 21, stk. 4.  

 

42.               Energitilsynets sekretariat finder dog anledning til også at vurdere 

metodens konkrete udformning.  

 

43.        Metoden, som den praktiseres af Ribe Fjernvarme, har imidlertid visse 

tariferingsmæssige svagheder, herunder af fordelingsmæssig karakter. Det kan 

også diskuteres, om der i metoden som den praktiseres egentlig er noget styrings-

mæssigt grundlag for at anvende fjernvarmeforbrugerens maksimalbelastning som 

beregningsgrundlag for den faste betaling.   

 

44.               Metoden indebærer, at fjernvarmeforbrugerne bliver afregnet efter 

deres maksimalbelastning uanset hvornår i døgnet og året den optræder. Derfor er 

fjernvarmeforbrugernes maksimalbelastning ikke kædet sammen med de tidspunk-

ter, hvor Ribe Fjernvarme så at sige har planlagte maksimalbelastninger, hvis vær-

ket i det hele taget har maksimalbelastninger i fjernvarmesystemet. En forbrugers 

konkrete maksimalbelastning, der optræder på et tidspunkt med lav efterspørgsel, 

vil derfor være lige så dyr for forbrugeren som en maksimalbelastning ved i øvrigt 

høj efterspørgsel.  

 

45.               Af den grund forudsætter metoden, at alle belastninger er lige kritiske. 

Afregningen motiverer dog den enkelte forbruger til at forbedre sit eget forbrugs-

mønster, som Ribe Fjernvarme også angiver som en af fordelene ved deres meto-

de. Men når afregningen af de faste omkostninger ikke er begrundet i værkets 

forhold, vil der imidlertid være en tendens til, at afregningsformen vil ramme de 

tilsluttede fjernvarmeforbrugere vilkårligt, især fordi afregningen i Ribes tilfælde 

sker på grundlag af en enkelt registrering.  
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46.               Derfor vil også den miljø- og planlægningsmæssige gevinst i forhold 

til kapacitetsinvesteringer være usikker.   

 

47.               En effektafregning, der er baseret på den enkelte fjernvarmeforbrugers 

belastning på produktionssystemets maks-tidspunkter har den fordel, at effektbeta-

lingen direkte er bundet til værkets belastningskurve, som er grundlaget for vær-

kets kapacitetsplanlægning. Det må imidlertid være et krav, at afregningsmaksi-

mum bestemmes som middeltallet af en række registreringer, idet en reduktion i 

belastningen alene på tidspunktet for årets største maksimalbelastning ikke kan 

begrunde en ændring i investeringsplaner og dermed i kapacitetsomkostningerne. 

Medmindre afregningsmaksimum dannes ud fra en række registreringer, vil afreg-

ningsformen også her ramme de tilsluttede forbrugere vilkårligt.  

 

48.               Den omstændighed, at fjernvarmeforbrugernes effektbetaling ikke er 

begrundet i værkets (økonomiske) forhold kan ud fra samfundsøkonomiske krite-

rier tilskynde fjernvarmeforbrugerne til at foretage unødvendige investeringer. 

Herom bevidner en sag fra det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg.  

 

49.               Sagen drejede sig om en lastfaktorbetaling. Lastfaktorbetalingen var 

begrundet i, at fjernvarmeleverandøren - et transmissionsselskab - i størst muligt 

omfang ønskede at kunne nøjes med at købe varme fra grundlastanlæg til videredi-

stribution til varmeværkerne, og dermed undgå aftag fra spidslastanlæg, der var de 

produktionsmæssigt dyreste.  

 

50.               Lastfaktoren var som sådan en incitamentstarif, der skulle tilskynde 

de tilknyttede varmeværker til at undgå spidsbelastning af kraftvarmesystemet, det 

vil sige så jævnt et varmeaftag over døgnet og over året som muligt.  

 

51.               Lastfaktortariffen bestod af et fradrag i den faste betaling den enkelte 

varmeforsyning skulle præstere årligt. Jo tættere på lastfaktoren varmeforsyningen 

kom jo større blev fradraget.  

 

52.               Problemet var, at lastfaktortariffen ikke var baseret på reelle økono-

miske forhold, idet tariffen gav en kraftig overkompensation. Det vil sige at den 

varmeforsyning, der eksempelvis etablerede en varmeakkumulator, derved kunne 

opnå en besparelse, der langt oversteg transmissionsselskabets besparelse ved den 

lavere lastbenyttelse.  

 

53.               Tariferingen kunne på grund af den overstimulering den indeholdte 

foranledige til, at der ud fra samfundsøkonomiske kriterier blev foretaget unød-

vendige investeringer i akkumuleringstanke.  

 

54.               Ribe Fjernvarme er inde på det samme i beskrivelsen af forskellene 

mellem installationer med vandvarmebeholder og gennemstrømningsanlæg.  

 

55.               Det angives, at en vandvarmebeholder stort set har en konstant spids-

belastning, mens et gennemstrømningsanlæg har større udsving. Dog gælder for 

gennemstrømningsanlæg en "samtidighedseffekt", det vil sige, at der med et stort 

antal forbrugere vil ses en nogenlunde konstant samlet spidsbelastning set fra vær-

kets side.  
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56.                I en situation med et stort antal fjernvarmeforbrugere med gennem-

strømningsanlæg kan der derfor - set fra værkets side - ikke være den store forskel 

i kapacitetsplanlægningen på, om fjernvarmeforbrugerne har vandvarmebeholdere 

eller gennemstrømningsanlæg.  

 

57.               Men da fjernvarmeforbrugere med gennemstrømningsanlæg oplever 

en større effektbetaling end fjernvarmeforbrugere med vandvarmebeholder, kan 

effektafregningen tilskynde forbrugere med gennemstrømningsanlæg til at foreta-

ge investeringer i de private installationer, der vil være unødvendige for det sam-

lede fjernvarmesystem.    

 

58.               Man kan derfor med rimelighed sige, at det principielt er forkert ikke 

at give samme signaler til alle fjernvarmeforbrugere bedømt ud fra værkets for-

hold. Endvidere, at det næppe er forkert, at fjernvarmeforbrugerne bør vide - bør 

have signal om - hvornår det vil være forbundet med ekstraomkostninger for vær-

ket at levere fjernvarmen, hvis effektafregningen skal være til fordel for det sam-

lede fjernvarmesystem.  

 

59.               Signalet bør principielt komme til fjernvarmeforbrugerne via fjern-

varmetariffen ved, at det af tarifbladet fremgår, hvornår det i døgnet over året ko-

ster at bruge værkets kapacitet til hvilke priser. Af Ribe Fjernvarmes prisblad 

fremgår i sagens natur kun hvad effektprisen er i kr. pr. kW målt spidsbelastning.  

 

60.               Ribe Fjernvarme peger selv på tilfældigheden i såvel hvilke fjernvar-

meforbrugere effektbetalingen rammer og størrelsen af den samlede effektbetaling. 

Eksemplet er gennemstrømningsanlæggene, hvor et besøg af gæster på et tilfæl-

digt tidspunkt i året kan være afgørende for, hvor meget fjernvarmeforbrugeren 

skal betale til dækning værkets faste omkostninger for hele året. Fjernvarmefor-

brugeren ved det ikke på forhånd, og kan derfor ikke planlægge effekttrækket.  

 

61.               Spørgsmålet er, om maksimalbelastningen i sådanne tilfælde reelt er 

et udtryk for fjernvarmeforbrugerens træk på værkets kapacitet, og som derfor 

med rimelighed kan ligge til grund for beregningen af denne forbrugers andel af de 

faste omkostninger.  

 

62.               Efter Energitilsynets sekretariats vurdering er det ikke rimeligt, at 

værkets faste omkostninger bliver fordelt på et grundlag, der ikke er relateret til 

værkets faktiske belastningsomkostninger, og som derudover har et indbygget 

tilfældighedselement i sig. Elementet indebærer at det er tilfældigt, om fjernvar-

meforbrugeren dækker vedkommendes rimelige andel af de faste omkostninger, 

der er nødvendige for forsyningen med fjernvarme.  
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63.               Sekretariatet finder det på den baggrund forståeligt, at fjernvarmefor-

brugerne i Ribe kan have svært ved at forstå beregningsgrundlaget for effektbeta-

lingen.  

På baggrund af ovenstående indstilles det, at Energitilsynet tilkendegiver følgende:  

 At Energitilsynet ikke i varmeforsyningsloven finder grundlag for at an-

vendelse af maksimalbelastning som beregningsgrundlag for et værks ef-

fektbidrag generelt er i strid med varmeforsyningsloven.   

 At Energitilsynet finder, at da den beskrevne beregningsmetode ikke rela-

terer sig til værkets faktiske omkostninger ved maksimalbelastningen og 

indeholder et væsentligt tilfældighedselement, er der grundlag for at juste-

re modellen med henblik på at minimere tilfældighedselementet, og i høje-

re grad at relatere modellen til de faktiske omkostninger for også at opnå 

miljø- og planlægningsmæssige gevinster.  

 

64.               Derfor bemyndiger Energitilsynet Energitilsynets sekretariat til at 

indlede drøftelser med Ribe Fjernvarme Amba.  

 

 


