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RESUMÉ 
1.       KE bygas A/S har anmodet Energitilsynets sekretariat om at tage stilling til:  

 

2.       a. Om levering af bygas fortsat kan anses for omfattet af varmeforsy-

ningsloven, og  

 

3.       b. såfremt Energitilsynet finder, at dette er tilfældet, anmodes Energi-

tilsynet om at tage stilling til et forslag om at ændre betalingsbetingelserne 

for kogegaskunder (kunder der alene anvender bygas til madlavning) fra 

bagudbetaling til forudbetaling for et års forbrug. Alternativt én årlig beta-

ling som fastsættes som et halvt års forudbetaling og et halvt års bagudbeta-

ling,     

 

4.       c. samt, at det årligt betalte beløb fastsættes som et fast beløb ("flat ra-

te") for samtlige kogegaskunder uafhængigt af disses forbrug.  

 

5.       Energitilsynet skal således tage stilling til, om det kan anses for rimeligt, at 

KE Bygas som en betingelse i leveringsforholdet stiller krav om forudbetaling en 

gang årligt for et forbrug ved anvendelse af en flat rate. En stillingtagen til dette 

spørgsmål forudsætter, at sagen er omfattet af prisbestemmelserne i varmeforsy-

ningsloven og dermed af Energitilsynets kompetence.  

 

6.       Da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til spørgsmålet om, hvor-

vidt levering af bygas må anses for omfattet af prisbestemmelserne i varmeforsy-

ningsloven, og da spørgsmålet om en forudbetalingsperiode på et år og anvendelse 

af flat rate ikke tidligere har været bedømt af Energitilsynet, forelægges sagen for 

tilsynet.  

 

7.       KE bygas A/S´ ønske om ændring af betalingsbetingelserne begrundes med, 

at omlægningen vil betyde meget store besparelser på administration og et for-

mindsket tab på debitorer. En effektivisering og administrative besparelser, herun-

der en ændring af betalingsbetingelserne for forsyningens kunder, er efter KE By-

gas´ opfattelse en forudsætning for, at bygasforsyningen i København kan overle-

ve.  
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SPØRGSMÅL OM HVORVIDT LEVERING ER OMFATTET AF PRISBESTEMMELSERNE 

I VARMEFORSYNINGSLOVEN  

8.       KE bygas A/S har anmodet om, at Energitilsynet tager stilling til dette 

spørgsmål, da forsyningen finder, at begrundelserne for at anse bygasforsyning for 

omfattet af varmeforsyningsloven er bortfaldet. Virksomhedens synspunkt er, at 

KE Bygas ikke kan defineres som kollektivt varmeforsyningsanlæg (fordi virk-

somhedens primære leveringsformål i dag er kogegas) og dermed ikke er omfattet 

af varmeforsyningslovens prisbestemmelser.  

 

9.       Efter sekretariatets vurdering er dette ikke korrekt, da prisbestemmelserne i 

varmeforsyningsloven ikke er afgrænset til anlæg, hvis hovedformål er forsyning 

af rumvarme og varmt vand. På baggrund heraf er det sekretariatets vurdering, at 

sagen er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser og dermed også af 

varmeforsyningslovens kapitel 4 og Energitilsynets kompetence.   

SPØRGSMÅL OM FORUDBETALING  

10.    I henhold til Energiprisudvalgenes praksis, som er stadfæstet af Monopol-

ankenævnet, kan det ikke anses for urimeligt, at en kollektiv forsyningsvirksom-

hed stiller krav om forudbetaling for en acontoperiode, typisk et kvartal. Baggrun-

den herfor er, at denne betalingsmåde giver store administrative besparelser og 

formindsket tab på debitorer. Det er dog et krav, at en eventuel rentefordel ved 

forudbetalingen kommer forbrugerne til gode.  

 

11.   En forudbetalingsperiode på et år i forhold til en periode på et kvartal kan i 

henhold til KE Bygas´ oplysninger give væsentlige administrative besparelser og 

et stærkt formindsket tab på debitorer. Der er endvidere efter virksomhedens vur-

dering tale om årligt mindre beløb pr. forbruger, og hvis forudbetalingen gennem-

føres gradvis, vil ulempen for forbrugerne være lille, og ændringen vil medføre en 

betydelig prisnedsættelse for forbrugerne.  

 

12.   Det er imidlertid for det første sekretariatets vurdering, at et mindre tab på 

debitorer og administrative lettelser også opnås ved omlægning fra kvartalsvis 

bagudbetaling til halvårlig forudbetaling.  

 

13.   For det andet vil en accept af en forudbetalingsperiode på ét år i forhold til ét 

kvartal, betyde, at forbrugeren ikke betaler ca. 225 kr. men 900 kr. forud. Uanset 

at beløbet ? efter KE´s opfattelse er mindre for den enkelte forbruger ? vil ændrin-

gen betyde, at virksomheden opnår rådighed over kapital fra forbrugerne i en læn-

gere periode De fordele, der derved opnås for virksomheden, er således delvist 

betalt af forbrugerne selv.  

 

14.   Endelig finder sekretariatet ikke, at 900 kr. kan anses for et uvæsentligt beløb 

i en almindelig husholdning.  

 

15.   Virksomheden har desuden også forelagt en afregningsmodel hvorefter af-

regningen sker én gang årligt men indeholdende både en halvårlig bagudbetaling 

og en halvårlig forudbetaling.  
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16.   En sådan metode vil efter sekretariatets vurdering øge risikoen for tab på 

debitorer og desuden ikke fremme gennemsigtighed i prisafregningen.  

 

17.   Sekretariatet finder på denne baggrund, at de af KE Bygas anførte fordele ved 

en længere forudbetalingsperiode kan retfærdiggøre en forudbetalingsperiode på et 

halvt år, idet de administrative besparelser, formindsket tab på debitorer og størrel-

sen af det gennemsnitligt forudbetalte beløb, i det konkrete tilfælde kan tilsige, at 

Energitilsynet fraviger sin praksis om at tillade en forudbetalingsperiode på tre 

måneder.  

SPØRGSMÅLET OM FLAT RATE  

18.   Med hensyn til spørgsmålet om en fast betaling for samtlige kogegaskunder, 

således at disse kunders forbrug ikke måles individuelt, vil dette kunne medføre, at 

nogle kunder kommer til at betale omkostninger, der ikke er forbundet med deres 

forbrug, hvilket vil være i strid med varmeforsyningslovens grundlæggende prin-

cip om kostægte tarifering over for de enkelte forbrugere.  

 

19.   Endelig vil indførelsen af en flat rate ikke være i overensstemmelse med 

varmeforsyningslovens formål om fremme den mest samfundsøkonomiske og 

miljøvenlige anvendelse af energi, idet forbrugerne ikke vil have nogen tilskyndel-

se til en fornuftig tilrettelæggelse af deres forbrug, da det opkrævede beløb vil 

være det samme uanset forbrugets størrelse.  

 
AFGØRELSE 
Energitilsynet fandt, at:  

 KE Bygas levering af kogegas til forbrugerne er omfattet af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelse i § 20,  

 Det ikke anses for urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at KE 

Bygas A/S gradvis ændrer betalingsbetingelserne for forbrugere, der an-

vender gas til kogebrug fra bagudbetaling til forudbetaling for et halvt år, 

det er dog en betingelse, at en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til 

gode, og  

 det må anses for urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at fast-

sætte en fast fælles tarif (flat rate)? uafhængigt af forbrug ? for samtlige 

kogegaskunder, da dette vil stride imod varmeforsyningslovens princip 

om, at den enkelte forbruger alene belastes med omkostninger, der vedrø-

rer hans forbrug.    
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SAGSFREMSTILLING 
20.   KE Bygas har henvendt sig til Energitilsynets sekretariat med en anmodning 

om en stillingtagen til:  

 

21.   a. Om levering af bygas fortsat kan anses for omfattet af varmeforsy-

ningsloven, og  

 

22.   b. såfremt Energitilsynet finder, at dette er tilfældet, anmodes Energi-

tilsynet om at tage stilling til et forslag om at ændre betalingsbetingelserne 

for kogegaskunder (kunder der alene anvender bygas til madlavning) fra 

bagudbetaling til forudbetaling for et års forbrug. Alternativt én årlig beta-

ling som fastsættes som et halvt års forudbetaling og et halvt års bagudbeta-

ling,    

 

23.   c. samt, at det årligt betalte beløb fastsættes som et fast beløb ("flat ra-

te") for samtlige kogegaskunder uafhængigt af disses forbrug.  

 

24.   Baggrunden for henvendelsen er, at KE Bygas ønsker at foretage en effektivi-

sering af bygasforsyningen for at stoppe frafaldet af kunder - gassalget er faldet fra 

180 mio. m3 i 1972 til 18,2 mio. m3 i 2007 - og sikre, at bygasforsyningen er kon-

kurrencedygtigt overfor leverandører af el og flaskegas.  

 

25.   KE Bygas A/S har i dag ca. 156.000 kunder. Godt 99 % af disse kunder an-

vender udelukkende bygas til procesformål. Heraf udgør kogegaskunderne (hus-

holdninger) 98 %-point, medens erhvervskunder udgør godt 1 %-point (restauran-

ter, vaskerier m.m.). 0,8 pct. af bygasforsyningens kundemasse er varmekunder 

(opvarmning, herunder varmt vand).  

 

26.   Bygasforsyningen har tidligere forsynet mange kunder med bygas til op-

varmning, men i takt med udbygningen af fjernvarmenettet og renoveringen af 

ejendomme, er antallet af kunder, der anvender bygas til opvarmning, som anført, 

reduceret til ca. 0,6 % af kunderne.    

 

27.   KE Bygas har oplyst, at betaling for årligt forbrug for en typisk kogegaskun-

de ligger på 900 kr. om året.  

 

28.   Den gas, der leveres af KE Bygas er den såkaldte Bygas 2, der er naturgas 

blandet med luft, i stedet for som tidligere spaltegas fremstillet af naturgas. Bygas 

2 er kemisk sammensat på en anden måde end naturgas, der er omfattet af reglerne 

i naturgasloven.  

 

29.   KE Bygas A/S henvendte sig i august 2007 telefonisk til Energitilsynets se-

kretariat med oplysning om, at forsyningen ønskede at ændre sine betingelser for 

levering af bygas til kogebrug. KE Bygas A/S ønskede at overgå til en "flat rate", 

hvor kogegaskunder betaler et fast beløb, og kogegaskunderne overgår fra bagud-

betaling med tre årlige acontoregninger og en års-afregning til én årlig forudbeta-

ling.  
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30.   Begrundelsen for overgang til "flat rate" for kogegaskunder er dels, at disse 

kunder med det nuværende system har et meget lille forbrug med uforholdsmæs-

sigt store administrationsomkostninger, som ville blive minimeret ved overgangen 

til "flat rate", dels at mange kunder efter KE Bygas A/S´ opfattelse er irriterede 

over at have en "gammeldags" gasmåler siddende i et moderne køkken og derfor 

går over til at anvende el til kogebrug. Omlægningen skulle alene omfatte små 

kunder. Store kunder som f.eks. restauranter, ville fortsat blive afregnet efter målt 

forbrug.  

 

31.   Begrundelsen for overgang fra bagudbetaling til forudbetaling for et år er 

store administrative besparelser og et forventet formindsket tab på debitorer. KE 

Bygas har beregnet, at de samlede besparelser ved overgang fra bag-udbetaling til 

forudbetaling for ét år og en flat rate vil betyde besparelser på 21 ? 24 mio. kr., 

hvilket igen vil betyde en prisnedsættelse for kogegaskunderne på 21 %.  

 

32.   På et møde mellem repræsentanter for KE Bygas A/S og medarbejdere i 

Energitilsynets sekretariat oplyste sekretariatet, at levering af bygas i henhold til 

Gas- og Varmeprisudvalgets praksis er omfattet af varmeforsyningslovens regler, 

hvilket er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i kendelse af 13. juni 1991 ? 

"Svendborgssagen" KE Bygas fremførte som hovedsynspunkt, at udviklingen har 

medført, at det ikke længere er hensigtsmæssigt, at levering af bygas reguleres af 

varmeforsyningsloven.  

 

33.   Endvidere oplyste sekretariatet på mødet, at en overgang til "flat rate" efter 

sekretariatets opfattelse ville stride imod varmeforsyningslovens princip om, at 

den enkelte forbruger kun skal betale de omkostninger, der er forbundet med hans 

forbrug.  

 

34.   Endelig oplyste sekretariatet, at spørgsmålet om forudbetaling på ét år måtte 

forelægges Energitilsynet, da tilsynet ikke tidligere havde behandlet spørgsmålet 

om så lang en forudbetalingsperiode.  

 

35.   Energiprisudvalgene har ikke havde fundet det urimeligt, at en forsyning 

ændrer sine betalingsbetingelser fra bagudbetaling til forudbetaling typisk for en 

acontoperiode (tre måneder), forudsat at indførelsen sker gradvis og at en eventuel 

rentefordel kommer forbrugerne til gode. Jf. kendelse fra Monopol-ankenævnet 

(indtil 1990 klageinstans for energiprisudvalgenes afgørelser) af 24. november 

1987  der stadfæstede afgørelse fra Elprisudvalget af 24. juni 1985 .  

 

36.   KE Bygas har den 28. april 2008 fremsendt et notat, hvori forsyningen rede-

gør for sine spørgsmål til Energitilsynet og for begrundelserne for de ønskede 

omlægninger.  

 

37.   KE fremfører som begrundelse for, at bygasforsyning ikke (længere) kan 

anses for omfattet af varmeforsyningsloven, at bygas til opvarmning og varmt-

vandsforsyning stort set er udfaset i København, dvs. at bygaskunderne stort set 

kun anvender bygas til procesformål. Dermed er forudsætningerne for, at bygas-

forsyning er omfattet af varmeforsyningsloven ikke til stede, idet anlægget ikke 

kan betragtes som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens 

§ 2, stk. 1.    
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38.   KE Bygas har ønsket, at følgende citat fra deres høringssvar bringes i sin 

fulde længde:  

Afsnittet er fejlbehæftet, misvisende, og afspejler ikke den underliggende KE-

tekst.  

Nedenfor er den underliggende KE-tekst gengivet:      

"KE Bygas A/S leverer altovervejende bygas til madlavning (kogegas), dvs. 

et procesformål. Mindre end 1 pct. af kunderne får også leveret bygas til 

opvarmningsformål.   

Det er utvivlsomt, at KE?s bygasforsyningsanlæg ikke ville have været om-

fattet af varmeforsyningsloven, såfremt alt bygas blev leveret som kogegas.   

Vi er af den opfattelse, at varmeforsyningsloven ikke indeholder hjemmel til 

at fortolke KE?s bygasforsyningsanlæg som et kollektivt varmeforsynings-

anlæg i lovens forstand, når mindre end 1 pct. af kunderne modtager bygas 

til opvarmning.     

Til støtte for dette synspunkt henviser vi til forarbejderne til § 2, jf. lov nr. 

382 af 13. juni 1990 om varmeforsyning
 1

, der afløste den oprindelige var-

meforsyningslov fra 1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979).  

"Lovforslaget henholder sig i øvrigt til den gældende definition af kollektive 

varmeforsyningsanlæg, der således fortsat er angivet som anlæg, der drives 

med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt vand. Loven vil således omfatte anlæg, hvis hovedformål er opvarm-

ning og varmtvandsforsyning af boliger, institutioner eller virksomheder, 

hvorimod anlæg, hvis hovedformål er at levere energi til procesformål, som 

hidtil falder udenfor lovens afgrænsning af kollektive varmeforsyningsan-

læg." (KE?s understregning)"  

[1] Jf. lovforslag nr. 60 af 7. november 1989 til lov om varmeforsyning.  

 

39.   For så vidt angår Konkurrenceankenævnets kendelse i Svendborgssagen hen-

viser KE Bygas A/S til, at det afgørende for, om en forsyning kan anses for omfat-

tet af varmeforsyningsloven må være, at forsyningens hovedformål er at levere 

energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, dette var ikke 

tilfældet i Svendborg sagen og er i endnu mindre grad hos KE Bygas. Forsyningen 

finder, at Konkurrenceankenævnets kendelse ikke kan anses for at have hjemmel i 

varmeforsyningsloven.  

 

40.   Sammenfattende fremfører KE Bygas, at varmeforsyningsloven er en trussel 

mod KE Bygas´ overlevelse. Det er vigtigt at kundefrafaldet stoppes, og at udvik-

lingen vendes med tilgang af nye kunder. Reglerne i varmeforsyningsloven hindrer 

en sådan omlægning.  

 

41.   KE Bygas fremfører, at såfremt levering af bygas ikke (længere) anses for 

omfattet af varmeforsyningsloven, vil KE Bygas fortsat være omfattet at kommu-

nalfuldmagtsreglernes "hvile-i-sig-selv" principkrav. Der vil således ikke være tale 

om en fri prisdannelse.  

 

42.   Endelig henviser KE Bygas til, at forsyningen konkurrencemæssigt er presset 

fra flere sider. Den største trussel imod KE Bygas eksistens er, at bygaskunder i 

stedet vælger at anvende elkomfurer eller flaskegas til kogebrug.  
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43.   Såfremt bygasforsyningen ikke overlever vil det betyde en betydelig udgift 

for kunderne at omlægge til anden energiform, og ændret anvendelse vil betyde en 

større belastning for miljøet.  

 
HØRING 
44.   Udkast til notat til Energitilsynet har været i høring hos KE Bygas, som har 

afgivet høringssvar på grundlag af udkastet, som er indarbejdet i notatet. Endvide-

re har sekretariatet afholdt møde med KE Bygas på baggrund af udkastet til notat. 

Revideret udkast til notat har herefter været forelagt KE Bygas, som har fremsendt 

kommentarer den 6. juni 2008  Disse kommentarer er primært gentagelse af tidli-

gere fremsendte bemærkninger men er for overskuelighedens skyld selvstændigt 

kommenteret i et notat udarbejdet af sekretariatet, der er vedlagt dette notat.   

 
BEGRUNDELSE 
VARMEFORSYNINGSLOVENS REGLER  

45.   Sagen rejser følgende Spørgsmål:  

 

46.   Er det rimeligt, at KE Bygas som en betingelse i leveringsforholdet stiller 

krav om forudbetaling en gang årligt for et forbrug ved anvendelse af en flat rate.  

 

47.   Stillingtagen til spørgsmålet forudsætter, at KE Bygas er omfattet af Energi-

tilsynets kompetence i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, der henviser 

til lovens § 20, stk. 1:   

"21, 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 tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser."  

"§ 20, stk. 1. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive 

varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, 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 na-

turgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre drifts-

omkostninger, 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 væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 

7-11, § 20 a, stk. 7, og § 20 b."  

 

48.   KE Bygas anfører, at forsyningen ikke er omfattet af varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser, herunder § 20, stk. 1, idet KE Bygas ikke er et kollektivt varme-

forsyningsanlæg.   

 

49.   Varmeforsyningslovens fortegnelse over anlæg omfattet af § 20, stk. 1, er 

således ikke udtømmende angivet, så længe anlægget leverer opvarmet vand, 

damp eller gas - bortset fra naturgas ? til det indenlandske marked. Kollektive 

varmeforsyningsanlæg er et af de anlæg, der nævnes § 20, stk. 1.  
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50.   Levering af andre brændbare gasser end naturgas til det indenlandske marked 

er således omfattet af prisbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk.1, uan-

set om formålet med leveringen er anvendelse til kogebrug eller bygningers op-

varmning og forsyning med varmt brugsvand.  

 

51.   Energitilsynet er på baggrund af ovenstående kompetent til at behandle sagen 

i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

52.   Da det ikke er afgørende for bedømmelsen af spørgsmålet om KE Bygas kan 

defineres som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, har Energitilsynet ikke taget 

stilling hertil  

GAS - OG VARMEPRISUDVALGETS PRAKSIS VEDRØRENDE BYGASANLÆG  

53.   Spørgsmålet om hvorvidt bygasanlæg må anses for omfattet af varmeforsy-

ningsloven har tidligere været behandlet af Gas- og Varmeprisudvalget.  

 

54.   Gas - og varmeprisudvalget tog i afgørelse af 13. juni 1990 stilling til 

spørgsmålet om, hvorvidt bygasforsyning til kogebrug må anses for omfattet af 

varmeforsyningslovens regler. Sagen drejede sig om manglende anmeldelse af 

leveringsbetingelser for Svendborg Kommunale Gasværk.  

 

55.    Svendborg Bygasforsyning var ? som KE Bygas ? en kommunalt ejet bygas-

forsyning, hvis formål var at levere bygas til kogebrug, rumopvarmning og op-

varmning af brugsvand.  

 

56.   Foreningen Dansk Gas påstod i sagen på vegne af Svendborg Kommunale 

Gasværk, at levering af gas til kogebrug ikke var omfattet af varmeforsyningslo-

ven og derfor ikke undergivet anmeldelsespligt i henhold til lovens regler.  

 

57.   Gas- og Varmeprisudvalget fandt:  

"At det findes urimeligt efter varmeforsyningslovens § 28, stk. 4, at forbru-

gere, som har afmeldt deres målere og ikke aftager gas til husholdnings-

brug, skal betale fast afgift efter dokumenteret tidspunkt for nedtagning af 

måler", og  

"der er ved denne afgørelse lagt vægt på, at kommunen ikke har overholdt 

sin anmeldelsespligt i henhold til varmeforsyningslovens § 28, stk. 1, samt 

at kommunen som anført har et betydeligt ledningstab i de ledninger, der 

ikke anvendes til forbrug."  

 

58.   Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse blev indbragt for Konkurrenceanke-

nævnet (efter 1990 klageinstans for Energiprisudvalgenes afgørelser), som stadfæ-

stede udvalgets afgørelse for så vidt angik spørgsmålet om, hvorvidt levering af 

gas til kogebrug kan anses for omfattet af varmeforsyningslovens regler.  
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59.   Konkurrenceankenævnet bemærkede følgende:  

"Den dagældende lov om varmeforsyning § 2 nævner i stk. 1, nr. 1, ud-

trykkeligt "anlæg til produktion og fremføring af bygas" som et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg, og af bemærkningerne til varmeforsyningsloven af 

1990 fremgår, at der ikke med denne lov er tilsigtet nogen ændring i den 

tidligere retstilstand. Det må endvidere formodes, at en del af klagerens 

kunder anvender gassen til vandopvarmning. Endelig anvendes bygas ved 

madlavning som et typisk alternativ til el, for hvilken der i henhold til el-

forsyningslovens § 10 gælder samme reguleringsbestemmelser som i hen-

hold til varmeforsyningsloven. I hvert fald på denne baggrund finder næv-

net, at udvalget i henhold til varmeforsyningslovens § 28 (nu § 21) har 

haft kompetence til at træffe afgørelse om klagerens priser og andre be-

tingelser".    

ENERGIPRISUDVALGENES PRAKSIS VEDRØRENDE FORUDBETALING   

60.   I henhold til Energiprisudvalgenes praksis, der er godkendt af Monopol-

ankenævnet kan det ikke anses for urimeligt, at en forsyningsvirksomhed ændrer 

sine betalingsbetingelser fra bagudbetaling til forudbetaling for en acontoperiode, 

typisk for en tre måneder forudsat, at indførelsen sker gradvis, og en eventuel ren-

tefordel kommer forbrugerne til gode. Der henvises til Monopol-ankenævnets 

kendelse af 24. november 1987, der stadfæster Elprisudvalgets afgørelse vedrø-

rende SEAS´ overgang fra bagudbetaling til forudbetaling for forbrugerne.  

 

61.   Begrundelsen for denne praksis er, at forudbetaling dels giver mindre admini-

strationsomkostninger til gavn for samtlige forbrugere, dels et mindre tab på debi-

torer, idet forsyningen kan nå at skride ind over for dårlige betalere, inden der sker 

tab? eller opstår risiko for tab - ved levering til disse forbrugere. Endelig medfører 

kvartals forudbetaling ikke, at forsyningsvirksomhederne opnår rådighed over 

kapital fra forbrugerne i en urimelig lang periode.  

 

62.   Denne praksis er lagt til grund ved sekretariatets afgørelser i en række sager, 

hvor sekretariatet har fundet, at det ikke kan anses for urimeligt, at en forsyning 

ændrer sine betalingsbetingelser fra bagudbetaling til forudbetaling for en acon-

toperiode, typisk tre måneder, forudsat, at indførelsen af ændringen sker gradvis, 

og at en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til gode.  

 

63.   KE Bygas har oplyst, at en kogegaskundes betaling for årligt forbrug ligger 

mellem 800 kr. og 1200 kr. KE Bygas har i materialet regnet med en årlig afreg-

ning på 900 kr. KE bygas har endelig oplyst, at en omlægning til forudbetaling vil 

betyde en besparelse på 12,5 mio. kr., som udgøres af forventede rentebesparelser 

og navnlig administrative lettelser.  

 

64.   Følges Energitilsynets hidtidige princip om kvartalsvis forudbetaling, og 

lægges en årlig afregning på 900 kr. til grund, vil afregningen størrelsesmæssigt 

ligge på omkring 225 kr. i kvartalet. Udvides Energitilsynets hidtidige praksis til 

halvårlig forudbetaling vil afregningen ligge på ca. 480 kr.  

 

65.   En halvårlig afregning vil dermed efter sekretariatets vurdering ikke udgøre 

et beløb, der ud fra en samlet vurdering må anses for urimelig.  
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66.   På det foreliggende grundlag finder Energitilsynet imidlertid ikke belæg for 

at udvide den hidtidige praksis yderligere til ét års forudbetaling med den konse-

kvens, at forbrugerens afregning vil ligge på omkring 900 kr. uanset, at de admini-

strative besparelser ved én årlig afregning alt andet lige er større end ved to årlige 

afregninger.  

 

67.   Dette skyldes for det første, at en effektiv rykkerprocedure, der sikrer det 

lavest mulige tab på debitorer, burde kunne nås inden for en tremåneders periode. 

Hvis der kræves assistance fra Fogedretten til afbrydelse af forsyningen ? hvilket 

er tilfældet ved ikke-kommunale forsyninger ? vil dette formentlig kunne ske in-

den for en seksmåneders periode. Hensyn til at mindske tab på debitorer burde 

derfor kunne varetages ved en forudbetaling på ½ år.  

 

68.   For det andet gør det forhold sig gældende, at hvis afregningen skre ved årlig 

forudbetaling, vil forsyningsvirksomheden opnå rådighed over kapital fra forbru-

gerne, som vil give virksomheden øget likviditet. I notat af 5. juni 2008 fra KE 

Bygas er denne likviditet opgjort til 48 mio. kr. som virksomheden vil bruge til 

nedbringelse af rentebærende gæld.  

 

69.   Afdrag på lånegæld er imidlertid ikke en indregningsberettiget omkostning i 

prisen på bygas. Likviditeten til afdrag på lånegæld fremskaffes ved i prisen at 

indregne afskrivninger på de anlæg, der er lånefinansieret.  

 

70.   Derudover stammer den likviditet, der fremkommer ved forudbetalingen, fra 

årets samlede budgetterede omkostninger. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

foreskriver hvile-i-sig-selv princippet ved prisberegningen, idet alene nødvendige 

omkostninger kan indregnes i prisen. Hvis likviditeten fra forudbetalingen alene 

går til afdrag på gæld, vil der senere mangle likviditet til betaling af øvrige kredi-

torer.  

 

71.   Hvis likviditeten i en periode kunne anvendes til gældsnedbringelse, f.eks. 

ved placering på en kassekredit, vil de fordele, der dermed kunne opnås imidlertid 

være betalt af forbrugeren selv, idet forbrugeren vil være den, der i den relevante 

periode stiller finansieringen til rådighed for virksomheden. Dette forhold gør sig 

også gældende ved halvårlig afregning, men da perioden i så fald er mindre, finder 

Energitilsynet, at fordelene ved de administrative lettelser kan opveje dette mod-

hensyn.  

 

72.   Endelig er det også indgået i denne vurdering, at 900 kr. ikke kan anses for at 

være et beløb af uvæsentlig betydning for en almindelig husholdning.  

 

73.   Sagen har i forlængelse af ovenstående rejst det spørgsmål, om en halvårlig 

forudbetaling kan tilrettelægges således, at der efter en overgangsperiode én gang 

årligt sendes en afregning der både dækker en halvårlig forudbetaling men samti-

dig også dækker en halvårlig bagudbetaling.  

 

74.   Baggrunden for dette spørgsmål er et ønske om at opnå størst mulig admini-

strative lettelser ved anvendelse af halvårlig forudbetaling.  
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75.   For det første vil en halvårlig bagudbetaling som den beskrevne metode også 

medføre, at virksomheden udsættes for et øget tab på debitorer, set i relation til 

den nuværende afregning som er kvartalsvis bagud. Dette er især en risiko for KE 

Bygas, i det virksomheden har oplyst, at kogegaskunderne ofte flytter.  

 

76.   For det andet fremmer en sådan afregningsmetode ikke afregningens gen-

nemsigtighed, hvilket ikke er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 

23 b, stk. 3, som lyder:  

"§ 23b, stk. 3. Energitilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre gen-

nemsigtighed omkring, tariffer, rabatter og andre betingelser. Energitilsynet 

kan fastsætte regler om, hvordan sådanne forhold skal offentliggøres af de 

af loven omfattede anlæg og regler om fakturering og specificering af om-

kostninger."  

 

77.   Endelig vil en sådan afregning ikke ændre på det forhold, at forbrugerne efter 

en overgangsperiode kommer til at betale et årligt beløb på 900 kr.  

 

78.   På baggrund af ovenstående vil Energitilsynet ikke finde det rimeligt, at til-

rettelægge betalingen således, at afregningen ved et halvt års forudbetaling og et 

halvt års bagudbetaling.    

 

79.   På grundlag af ovenstående og ud fra en samlet vurdering af sagen finder 

Energitilsynet det rimeligt i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at KE 

Bygas i dette konkrete tilfælde ændrer sine betalingsbetingelser for kogegaskunder 

fra bagudbetaling til forudbetaling for et halvt år. Det må dog kræves, at ændrin-

gen indføres gradvis, og at rentefordelen ved den ændrede forudbetaling vil kom-

me forbrugerne til gode.  

 

80.   Hvis omlægningen til halvårlig forudbetaling på et tidspunkt medfører, at 

sagen bør revurderes, eller hvis der i øvrigt fremkommer nye oplysninger med 

relevans for spørgsmålet kan spørgsmålet atter indbringes for Energitilsynet.  

 

81.   I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, skal de ændrede betalingsbe-

tingelser anmeldes til Energitilsynets offentligt tilgængelige register. I henhold til 

lovens § 21, stk. 3, er anmeldelse en gyldighedsbetingelse.  

 

82.   Energitilsynet vil efterfølgende kunne tage stilling til, hvorvidt de anmeldte 

betalingsbetingelser må anses for urimelige, jf. varmeforsynigslovens § 21, stk. 4, 

herunder spørgsmålet om, hvad der generelt må anses for et rimeligt varsel overfor 

forbrugerne af ændrede betalingsbetingelser.    

INDFØRELSE AF "FLAT RATE"  

83.   KE Bygas A/S ønsker som anført at ændre betalingen for kogegaskunder til at 

være en "flat rate", som opkræves uanset størrelsen af kunderne forbrug.  

 

84.   KE Bygas henviser til, at individuel måling ikke er hensigtsmæssig hos koge-

gaskunder med meget lavt forbrug. For at sikre, at kun nødvendige omkostninger 

indregnes i priserne som foreskrevet i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, finder 

KE Bygas, at forsyningen er forpligtet til at gennemføre de planlagte effektivise-

ringer, herunder at indføre en flat rate.  
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85.   KE bygas henviser ligeledes til, at omlægning til "flat rate" for alle kunder vil 

medføre en økonomisk besparelse i medfør af bortfald af omkostninger til måler 

og udførelse af måling.  

 

86.   Endelig henviser KE Bygas til bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om 

individuel måling af el, gas vand og varme.  

 

87.   Princippet om individuel måling er i overensstemmelse med varmeforsy-

ningslovens generelle princip om, at den enkelte forbruger (alene) skal hæfte for 

de omkostninger, der vedrører hans forbrug.  

 

88.   Der kan henvises til bemærkninger til L 197, 1982, FT tillæg A (1981-82, 2. 

saml.):  

 "Dette er i overensstemmelse med den hidtidige antagelse om, at kollektive 

varmeforsyningsanlæg m.v. burde hvile i sig selv, og at det er brugerne af 

de pågældende anlæg, der skal bære omkostningerne etablering og drift".  

 

89.   Dette princip ligger til grund for Energitilsynet praksis om, at de enkelte 

varmeforbrugere bør betale en fast afgift, der modsvarer den belastning, forbruge-

rens installation kan beslaglægge på varmeforsyningsnettet.  

 

90.   En indførelse af en flat rate vil efter sekretariatets opfattelse være i strid med 

varmeforsyningslovens formålsbestemmelse som i lovens § 1, stk. 1, lyder:  

"§ 1, stk. 1, Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og 

miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning 

med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af 

olie."  

 

91.   Det skyldes, at forbrugerne ikke vil have nogen tilskyndelse til en fornuftig 

tilrettelæggelse af deres forbrug, da det opkrævede beløb vil være det samme uan-

set forbrugets størrelse.  

 

92.   Endelig vil indførelsen af en flat rate ikke være i overensstemmelse med 

varmeforsyningslovens grundprincip om kostægte tarifering overfor de enkelte 

forbrugere, da det vil medføre, at forbrugere vil kunne komme til at betale om-

kostninger, der ikke vedrører deres forbrug f.eks. ved ustabilt forbrug.  

 

93.   For så vidt angår henvisningen til bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 

om individuel måling af el, gas vand og varme har denne bekendtgørelse hjemmel 

i byggeloven jf. lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 med senere ændringer.  

 

94.   Byggeloven ikke hører under Energitilsynets kompetence, og de anførte op-

lysninger vedrører efter sekretariatets vurdering ikke klart den foreliggende pro-

blemstilling. På baggrund heraf er bekendtgørelsen ikke inddraget yderligere.  
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AFGØRELSE 
Energitilsynet fandt, at:  

 KE Bygas levering af kogegas til forbrugerne er omfattet af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelse i § 20,  

 Det ikke anses for urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at KE 

Bygas A/S gradvis ændrer betalingsbetingelserne for forbrugere, der an-

vender gas til kogebrug fra bagudbetaling til forudbetaling for et halvt år, 

det er dog en betingelse, at en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til 

gode, og  

 det må anses for urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at fast-

sætte en fast fælles tarif (flat rate) - uafhængigt af forbrug - for samtlige 

kogegaskunder, da dette vil stride imod varmeforsyningslovens princip 

om, at den enkelte forbruger alene belastes med omkostninger, der vedrø-

rer hans forbrug.   

 

 


