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RESUMÉ 
1.      En forbruger har klaget til Energitilsynet over, at E.On Varme Danmark ApS 

ved at indføre en kvadratmeterafgift som grundlag for den faste afgift mindsker 

incitamentet til energibesparelser, hvilket efter klagerens opfattelse er i strid med 

bestemmelser i varmeforsyningsloven og i en bekendtgørelse om energibesparel-

ser. Der er truffet en sekretariatsafgørelse i sagen, som klageren påklagede til 

Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har hjemvist sagen med den begrundelse, 

at sekretariatet ikke havde givet en begrundet afgørelse samt klagevejledning med 

hensyn til dette klagepunkt. Dette er anledningen til, at sagen nu forelægges for 

Energitilsynet.  

 

2.      Den faste afgift er forbrugerens betaling for, at der døgnet rundt står et for-

syningsnet til rådighed, der kan og skal levere den mængde energi, som forbruge-

ren finder anledning til at aftage.  

 

3.      I henhold til Energitilsynets og tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets praksis 

skal den faste afgift være omkostningsmæssigt bestemt, således at den faste afgift 

dækker varmeforsyningens forbrugsuafhængige omkostninger. Der kan således 

alene ske stigninger i den faste afgift i det omfang, der sker stigning i disse om-

kostninger.  

 

4.      E.On Varme har tidligere opkrævet den samme faste afgift fra alle forbruge-

re. Det fandt Energitilsynets sekretariat ikke var i overensstemmelse med varme-

forsyningsloven, og tilkendegav dette overfor selskabet. E.ON Varme ændrede 

herefter den faste afgift, således at afgiftens størrelse var afhængig af arealet af 

den tilsluttede ejendom, således som dette var registreret i BBR.  

 

5.      Energitilsynets sekretariat fandt, at de priser og vilkår, som selskabet herefter 

fastsatte, var i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, og foretog sig derfor 

dengang ikke videre. Denne vurdering var forbrugeren imidlertid ikke enig i, hvil-

ket var årsag til at forbrugeren rejste sagen for Energitilsynet.  
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6.      Som grundlag for beregningen af den faste afgift har Energitilsynet tidligere 

ikke haft indvendinger mod at anvende BBR-registrets oplysninger, boligens m3 

luftindhold eller m2 hedefladeareal. Derudover kan anvendes en tarifering med en 

blanding af et variabelt og fast element, f.eks. ved at hele eller dele af den faste 

afgift udregnes som et glidende gennemsnit af de foregående tre års forbrug. Den-

ne praksis er stadfæstet af Energiklagenævnet.  

 

7.      Sekretariatet bemærker, at energisparebekendtgørelsen var gældende i perio-

den 1. oktober 2001 til 15. juni 2006. En senere energispareydelsesbekendtgørelse 

trådte i kraft den 18. november 2006, og er fortsat gældende.  

 

8.      Sekretariatet bemærker desuden, at princippet om kostægte tarifering inde-

bærer, at forbrugerne får de rigtige prissignaler og kan handle derefter. Samfunds-

økonomisk bliver der herved tale om størst effektivitet.  

 

9.      Sekretariatet finder på den baggrund ikke, at den af E.ON Varme opkrævede 

arealbaserede faste afgift har været eller er i strid med disse bekendtgørelser.  

 

10.  Sekretariatet finder ligeledes ikke, at den faste afgift er i strid med bestemmel-

serne i varmeforsyningsloven, og fastholder derfor tilsynets hidtidige praksis, som 

også er stadfæstet af Energiklagenævnet.  

 

11.  På baggrund af ovenstående uddybende begrundelse fastholder Energitilsynet 

den oprindelige afgørelse af 22. marts 2006.  

 

12.  Som nævnt blev der ikke givet klagevejledning til den ovenfor omtalte del af 

afgørelsen. Når Energitilsynets afgørelse i medfør af foreliggende indstilling bliver 

meddelt klager, vil den indeholde en behørig klagevejledning.  

 
AFGØRELSE 
13.  Energitilsynet meddeler derfor E.ON Varme Danmark ApS., at  

Energitilsynet ikke foretager sig videre,  

 da opkrævning af en arealbaseret fast afgift ikke findes i strid med § 21, 

stk. 4 eller stk. 5, i varmeforsyningsloven, eller i strid med bestemmelser i 

bekendtgørelse nr. 816 af 17. september 2001 om energispareaktiviteter, 

eller i strid med bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1105 af 9. september 

2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder[1], og  

 da det af klageren anførte ikke giver Energitilsynet anledning til at ændre 

tilsynets og Energiklagenævnets praksis. 
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SAGSFREMSTILLING 
DEN OPRINDELIGE KLAGE OG ENERGIKLAGENÆVNETS HJEMVISNING AF PUNKT 
2  

14.  Jens Allerslev klagede ved brev af 27. februar 2006 til Energitilsynet over, at 

E.ON Varme Danmark A/S (nu ApS.) ikke overholdt bekendtgørelse nr. 816 af 17. 

september 2001 om energispareaktiviteter (energisparebekendtgørelsen).  

15.  Klageren præciserede klagen i 5 punkter: 

1. at E.On har tilsidesat bekendtgørelsen ved aldrig at have iværksat passen-

de besparelsesfremmende tiltag,  

2. at E.On ved at indføre en kvadratmeterafgift pr. 1. maj 2006, mindsker in-

citamentet til energibesparelser,  

3. at E.On?s regnskaber og budgetter ikke overholder bekendtgørelsens § 17 

om specifikationer af omkostninger til energispareopgaver,  

4. at Energitilsynet har svigtet sin tilsynspligt ved ikke at påtale, at de af 

E.On indsendte regnskaber er i strid med bekendtgørelsen, og  

5. at Energitilsynet har svigtet sin tilsynspligt ved aldrig at have kontrolleret, 

hvorledes E.On har opfyldt kravene i bekendtgørelsen. 

 

16.  Energitilsynets sekretariat oversendte sagen til Energistyrelsen for behandling 

af punkterne 1 og 3.  

 

17.  Den 22. marts 2006 traf sekretariatet afgørelse om, at Energitilsynet ikke hav-

de beføjelser til at føre tilsyn med varmeforsyningsvirksomheders overholdelse af 

bekendtgørelsen om energibesparelser. Tilsynet havde således ikke forsømt en 

tilsynspligt og havde ingen mulighed for at føre det tilsyn, som klageren ønskede.  

 

18.  I sekretariatsafgørelsen redegjorde sekretariatet desuden for, at E.ON Varmes 

ændring af beregningen af den faste afgift skete i anledning af en tilkendegivel-

se[2] af 21. januar 2005 fra Energitilsynet (sag 3/1322-0101-0367). Sekretariatet 

redegjorde for baggrunden for tilsynets praksis og vedlagde den omtalte tilkende-

givelse og en anden tilsynsafgørelse af 27. februar 2002 til illustration af denne 

praksis. Sekretariatet bemærkede afslutningsvist i sekretariatsafgørelsen, at Ener-

gitilsynet således tidligere havde behandlet spørgsmålet om princippet for omlæg-

ning af den faste afgift i Slagslunde, og at sekretariatet på den baggrund ikke ville 

foretage sig ikke videre vedr. dette klagepunkt.  

 

19.  Klageren påklagede ved brev af 17. april 2006 afgørelsen af punkterne 2, 4 og 

5 til Energiklagenævnet.  

 

20.  Den 4. juli 2007 stadfæstede Energiklagenævnet sekretariatets afgørelse af 

punkterne 4 og 5. Energiklagenævnet bemærkede, at sekretariatet ikke havde givet 

klagevejledning med hensyn til punkt 2. Energiklagenævnet hjemviste derfor be-

handlingen af dette punkt til fornyet behandling i Energitilsynet.  

21.  Dette er baggrunden for at Energitilsynet behandler klagerens punkt 2 igen.  

E.ON VARMES INDFØRELSE AF EN KVADRATMETERAFGIFT  

22.  Klageren har i punkt 2 klaget over, at E.On Varme A/S ved at indføre en kva-

dratmeterafgift mindsker incitamentet til energibesparelser, hvilket efter klagerens 

opfattelse er i strid med bekendtgørelsens ånd.  
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23.  E.On Varmes ændring af beregningen af den faste afgift skete i anledning af 

en tilkendegivelse[3] af 21. januar 2005 fra Energitilsynets sekretariat.  

 

24.  Sekretariatet anmodede i tilkendegivelsen den daværende ejer af varmeforsy-

ningen NESA om at indsende forslag til en ændring af Slagslunde Kraftvarme-

værks faste afgifter, således at disse differentieres efter forbrugernes mulige be-

lastning af fjernvarmenettet.  

 

25.  Den faste afgift for forbrugere hos Slagslunde Kraftvarmeværk havde hidtil 

været ens for alle forbrugere uanset disses mulige belastning af fjernvarmenettet. 

Den faste afgift havde således heller ikke været afhængig af boligens areal i m2 

ifølge BBR registret, boligens m3 rumindhold, boligens m2 hedefladeareal, eller et 

glidende gennemsnit af de sidste tre års forbrug  

 

26.  Sekretariatet forklarede i tilkendegivelsen af 21. januar 2005, at den faste 

afgift er forbrugerens betaling for, at der døgnet rundt står et forsyningsnet til rå-

dighed, der kan og skal levere den mængde energi, som forbrugeren finder anled-

ning til at aftage.  

 

27.  I henhold til Energitilsynets og tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets praksis 

skal den faste afgift være omkostningsmæssigt bestemt, således at den faste afgift 

dækker varmeforsyningens forbrugsuafhængige omkostninger. Der kan derfor kun 

ske stigninger i den faste afgift i det omfang, de forbrugsuafhængige omkostninger 

øges. Derimod kan der ikke ske stigninger i den faste afgift, der kun er begrundet 

af stigninger i forbrugsprisindeks eller lignende, der ikke relaterer sig til forsynin-

gens forbrugsuafhængige omkostninger.  

 

28.  Sekretariatet bemærkede i tilkendegivelsen videre, at grundlaget for fastsæt-

telsen af den faste afgift skal afspejle forbrugerens mulige belastning af fjernvar-

menettet.  

 

29.  Som grundlag for beregningen af den faste afgift har Energitilsynet tidligere 

ikke haft indvendinger mod at anvende BBR-registrets oplysninger, boligens m3 

luftindhold eller m2 hedefladeareal. Derudover kan anvendes en tarifering med en 

blanding af et variabelt og fast element, f.eks. ved at hele eller dele af den faste 

afgift udregnes som et glidende gennemsnit af de foregående tre års forbrug.  

 

30.  Sekretariatet fandt i tilkendegivelsen, at det måtte anses for urimeligt, jf. var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4, at Slagslunde Kraftvarmeværk hidtil har opkræ-

vet ens priser for fast afgift.  

 

31.  Tilsynet henviste i tilkendegivelsen[4] af 21. januar 2005 til en afgørelse af 

27. februar 2002 vedrørende Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk (sag 3:1322-

0101-64). I afgørelsen fra 2002 blev der bl.a. redegjort for Energitilsynets og det 

tidligere Gas- og Varmeprisudvalgs praksis, som er, at varmeværkernes faste om-

kostninger så vidt muligt skal dækkes af indtægterne fra den faste afgift og tilsva-

rende, at de variable omkostninger dækkes af indtægterne fra de forbrugsafhængi-

ge afgifter (variable afgifter) også kaldet kostægte tarifering.  
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32.  Dette er baggrunden for, at Energitilsynets sekretariat i tilkendegivelsen af 21. 

januar 2005 anmodede NESA Varme a/s om at indsende forslag til en ændring af 

de faste afgifter.  

 

33.  NESA har herefter orienteret Energitilsynet om det brev af 23. juni 2005, som 

selskabet har sendt de tilsluttede forbrugere vedr. nye priser og vilkår for levering 

af fjernvarme i Slagslunde.  

 

34.  Baggrunden for at indføre en kvadratmeterafgift for så vidt angår varmevær-

kets faste afgift har således været at skabe en kostægte tarifering, således at var-

meværkets faste omkostninger så vidt muligt dækkes af indtægter fra faste afgifter 

og tilsvarende, at varmeværkets variable omkostninger dækkes af indtægter fra 

forbrugsafregning.  

 

35.  Da Energitilsynets sekretariat fandt, at de priser og vilkår som NESA informe-

rede om i brevet af 23. juni 2005 til forbrugerne var i overensstemmelse med var-

meforsyningsloven, fandt Energitilsynets sekretariat ikke grundlag for at foretaget 

sig videre.  

PRÆCISERING AF KLAGENS PUNKT 2: KLAGESAGENS TEMA  

36.  Klageren har i klagen af 17. april 2006 til Energiklagenævnet anført, at en 

fjernvarmeforsynings faste omkostninger efter tilsynets og Gas- og Varmeprisud-

valgets praksis kan opkræves på én af fire måder: 

1. Boligens areal i m2 ifølge BBR registret  

2. Boligens m3 rumindhold  

3. Boligens m2 hedefladeareal, eller  

4. Et glidende gennemsnit af de sidste tre års forbrug 

 

37.  Klageren anfører overfor Energiklagenævnet for første gang i sagen det argu-

ment, at alene den 4. mulighed er i overensstemmelse med energisparebekendtgø-

relsens hensigt. Klageren finder, at den nævnte praksis er ældre end energispare-

bekendtgørelsen. Klageren anfører, at Energitilsynet ved ikke at ændre praksis 

modvirker energisparebekendtgørelsens krav om samfundsmæssige besparelser.  

 

38.  Energitilsynet har ved brev af 7. juni 2006 til Energiklagenævnet påpeget, at 

klageren ikke har præciseret hvilke(n) bestemmelse(r) i bekendtgørelsen, der fører 

til dette resultat.  

 

39.  Klageren har som svar herpå i brev af 10. juli 2006 til Energiklagenævnet 

anført, at der i klagen udtrykkeligt er henvist til § 21, stk. 5, i varmeforsyningslo-

ven, efter hvilken Energitilsynet kan gribe ind såfremt tariffer, omkostningsforde-

ling eller andre betingelser må antages at ville medføre en i samfundsmæssig hen-

seende uøkonomisk anvendelse af energi.  
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40.  Energitilsynets sekretariat har ved brev af 13. august 2007 oplyst klageren om, 

at sekretariatet herefter forstår klagen således, at tilsynet bør gribe ind over for, at 

E.ON Varme Danmark ApS beregner den faste afgift efter en af metoderne 1-3 

ovenfor, fordi dette er i strid med energisparebekendtgørelsens ånd og varmefor-

syningsloven § 21, stk. 5. Energitilsynets sekretariat oplyste endvidere, at sekreta-

riatet forstår klagerens brev af 10. juli 2006 således, at klageren ikke anfægter den 

del af tilsynets praksis, der går ud på, at en kollektiv varmeforsynings faste udgif-

ter skal dækkes af de faste afgifter, der opkræves fra forbrugerne, og at en kollek-

tiv varmeforsynings variable udgifter skal dækkes af de forbrugsafhængige afgif-

ter, der opkræves fra forbrugerne.  

 

41.  Klageren har ved brev af 5. oktober 2007 meddelt, at han i grove træk kunne 

bekræfte ovenstående forståelse af sagens tema og har samtidig præciseret sine 

synspunkter.  

 

42.  Klageren har i det hele gentaget sine synspunkter om beregning af den faste 

afgift som et glidende gennemsnit af de sidste tre års forbrug.  

 

43.  Klageren finder, at § 21, stk. 5, i varmeforsyningsloven, pålægger Energitilsy-

net at føre kontrol med, at varmeproduktion og ?distribution anvender så lidt ener-

gi som muligt, samt at varmeforsyningsvirksomheder skal have tariffer, der i størst 

muligt omfang inciterer til besparelser på forbrugersiden.  

 

44.  Klageren finder, at det er i strid med § 21, stk. 5, at beregne den faste afgift 

efter BBR-areal, rumindhold eller hedefladeareal.  

 

45.  Klageren finder, at energisparebekendtgørelsens signal sammenholdt med 

tilsynets pligter efter § 21, stk. 5 i varmeforsyningsloven, bevirker, at Energitilsy-

net kun bør opretholde det glidende gennemsnit som metode til beregning af den 

faste afgift.  

 

46.  Udkast til dette notat har været sendt i høring hos E.ON Varme Danmark ApS 

og Jens Allerslev. Selskabet meddelte den 13. marts 2008, at det var enigt i tilsy-

nets konklusioner i notatet, og at det ikke gav anledning til yderligere bemærknin-

ger. Klageren meddelte den 24. marts 2008, at dennes synspunkter klart fremgår af 

klagerens brev af 5. oktober 2007, og at klageren ikke havde yderligere kommen-

tarer.  

 
RETSGRUNDLAG OG PRAKSIS 
47.  Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser 

er urimelige eller i strid med regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, så-

fremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring 

af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, jf. § 21, stk. 4 i varmeforsy-

ningsloven.  

 

48.  Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må antages at 

ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi, 

kan tilsynet efter forhandling som nævnt i stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, 

omkostningsfordeling eller betingelser, jf. § 21, stk. 5 i varmeforsyningsloven.  
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49.  Der findes ikke andre bestemmelser i varmeforsyningsloven eller bekendtgø-

relser udstedt efter loven, der efter sekretariatets opfattelse regulerer Energitilsy-

nets indgrebsbeføjelser vedrørende priser for levering af varme.  

 

50.  Som det fremgår, fastsætter bestemmelserne ikke hvorledes en kollektiv var-

meforsyning kan eller skal sammensætte tariffen, og således heller ikke hvorledes 

hensynet til incitamenter til energibesparelser indgår ved vurderingen af, om en 

tarif er rimelig.  

 

51.  Bestemmelserne giver Energitilsynet en vid beføjelse til at udøve et skøn in-

denfor lovens rammer, ved udøvelsen af tilsynet, herunder ved konkrete afgørelser 

efter lovens § 21, stk. 4 og 5.  

 

52.  Den første varmeforsyningslov fra 1979[5] indeholdt i § 28, stk. 4 og 5 be-

stemmelser, der svarer til den nuværende § 21, stk. 4 og 5. Lovbemærkningerne til 

1979-loven og den i dag gældende lov fra 1990[6] indeholder ikke bidrag til Ener-

gitilsynets skønsudøvelse vedr. betydningen af energispareaktiviteterne.  

 

53.  Nedenfor følger først en beskrivelse af energisparebekendtgørelsen, som kla-

geren finder har relevans for sagen, og dernæst en beskrivelse af Energitilsynets og 

Energiklagenævnets hidtidige praksis.  

ENERGISPAREBEKENDTGØRELSEN  

54.  Bekendtgørelse nr. 816 af 17. september 2001 om energispareaktiviteter trådte 

i kraft den 1. oktober 2001. Som hjemmel til bekendtgørelsens materielle bestem-

melser henviser bekendtgørelsen til § 29, stk. 1, nr. 2 og 3, § 29, stk. 2 og 3, i var-

meforsyningsloven. Disse bestemmelser blev ophævet ved § 3, stk. 1, nr. 15 og 16, 

i lov nr. 520 af 7. juni 2006 med virkning fra 15. juni 2006.  

 

55.  Bek. 816/2001 må således anses for at være bortfaldet ved lovens ikrafttræ-

den. Bekendtgørelsen var således i kraft fra den 1. oktober 2001 til den 15. juni 

2006.  

 

56.  Efter bekendtgørelsen skal varmeforsyningsvirksomhederne iværksætte ener-

gispareaktiviteter for forbrugerne i deres forsyningsområder i overensstemmelse 

med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn.  

 

57.  Energistyrelsen kan beslutte, at nærmere angivne energispareaktiviteter skal 

gennemføres eller ikke gennemføres jf. § 11, stk. 1.  

 

58.  Om omkostningerne hedder det i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, at varmefor-

syningsvirksomhederne ved udarbejdelse af budgetter og aflæggelse af regnskaber 

skal specificere deres omkostninger til energispareopgaver, som er omfattet af 

bekendtgørelsen.  

 

59.  Omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkost-

ninger til energispareaktiviteter kan indregnes i priserne jf. § 20, stk. 1, i varmefor-

syningsloven.  
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60.  Bekendtgørelsen indeholder ikke andre bestemmelser om priser på levering af 

varme end de ovenfor nævnte.  

 

61.  Energiklagenævnet har i afgørelsen af 4. juli 2007 anført, at det er Energisty-

relsen, som er tillagt opgaver i forbindelse med energispareaktiviteter i varmefor-

syningsvirksomheder. Nævnet tiltrådte videre, at anmeldelsespligten for budgetter 

og regnskaber til Energitilsynet ikke indebærer, at Energitilsynet har pligt eller 

hjemmel til at føre tilsyn med, om den enkelte varmeforsyningsvirksomhed over-

holder bestemmelserne i energisparebekendtgørelsen.  

 

62.  En nyere bekendtgørelse[7] pålægger net-og distributionsvirksomheder, her-

under bl.a. varmedistributionsvirksomheder, at sikre realisering af dokumenterede 

energibesparelser hos energiforbrugerne. Heller ikke denne bekendtgørelse inde-

holder bestemmelser om beregning af priser på energi.  

PRAKSIS  

63.  I henhold til Energitilsynets og tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets praksis 

skal den faste afgift være omkostningsmæssigt bestemt. Den faste afgift dækker 

således varmeforsyningens forbrugsuafhængige omkostninger. Tilsvarende dæk-

kes de variable omkostninger af indtægterne fra de forbrugsafhængige afgifter 

(variable afgifter) også kaldet kostægte tarifering.  

 

64.  Der kan derfor kun ske stigninger i den faste afgift i det omfang, de forbrugs-

uafhængige omkostninger øges. Derimod kan der ikke ske stigninger i den faste 

afgift, der kun er begrundet af stigninger i forbrugsprisindeks eller lignende, der 

ikke relaterer sig til forsyningens forbrugsuafhængige omkostninger, således som 

det hidtil havde været tilfældet for E.ON?s opkrævninger i Slagslunde.  

 

65.  Som grundlag for beregningen af den faste afgift har Gas- og Varmeprisud-

valget og Energitilsynet tidligere tiltrådt, at en af disse modeller kan anvendes: 

BBR-registrets udvisende, boligens m3 luftindhold eller m2 hedefladeareal. Der-

udover kan anvendes en tarifering med en blanding af et variabelt og fast element, 

f.eks. ved at hele eller dele af den faste afgift udregnes som et glidende gennem-

snit af de foregående tre års forbrug.  

 

66.  Gas- og Varmeprisudvalget har dog i cirkulæreskrivelse af 21. juli 1992 til 

samtlige varmeforsyningsvirksomheder anført, at værkerne uden nærmere doku-

mentation overfor udvalget i stedet kan lade maksimalt 80 % af de samlede om-

kostninger dække af indtægterne fra afregningen af det målte forbrug. Udvalget 

anførte videre, at den hidtidige accept af, at op til 20 % af udgifterne til brændsels-

køb/varmekøb uden dokumentation kunne overføres til dækning gennem den faste 

afgift, ikke ændres.  

 

67.  Det er tilsynets indtryk, at de kollektive varmeforsyningsanlæg i dag fortrins-

vis tariferer kostægte, som ovenfor anført, men de retningslinjer, der anføres i 

cirkulæreskrivelsen er ikke ændret.  
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68.  Gas- og Varmeprisudvalget har i 1995[8] anført, at en varmeforsyning har 

mulighed for at tilrettelægge tariffen på en sådan måde, at bestemte forbrugsmøn-

stre tilskyndes hos forbrugerne, en såkaldt incitamentstarif (motivationstarif). Som 

eksempler anføres afkølingstarif og det nævnte glidende gennemsnit over tre år 

som udgangspunkt for beregning af den faste afgift. Udvalget anfører, at incita-

mentstariffer skal baseres på økonomiske forhold, d.v.s. varmeforsyningens mer-

/mindreudgifter.  

 

69.  Som eksempler på den beskrevne praksis kan nævnes tilsynets afgørelse af 27. 

februar 2002 vedrørende Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk (sag 3:1322-0101-

64) og tilsynets afgørelse af 1. august 2005 vedrørende sammensætning af priser 

på fjernvarme i Slagslunde, som også denne sag vedrører, men indbragt af en an-

den forbruger (sag 3/1322-8901-0316). Som det fremgår, er begge afgørelserne 

truffet efter energisparebekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober 2001.  

 

70.  Sidstnævnte afgørelse vedrører samme tarifændringer i Slagslunde[9], som 

nærværende sag vedrører, og blev påklaget til Energiklagenævnet af borgeren. 

Borgeren havde overfor Energitilsynet og Energiklagenævnet anført, at tarifom-

lægningen fjernede fjernvarmeforbrugernes incitamenter til energibesparelser. 

Borgeren oplyste, at den del af varmeprisen, som er uafhængig af forbruget med 

den hidtidige ordning, som Energitilsynet fandt urimelig, var 13 %, og at den ved 

indførelse af kvadratmeterafgiften var steget til 37 %.  

 

71.  Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen af 17. september 2007, j.nr. 21-

463, at tarifomlægningen med en fast afgift, der er arealbaseret, var i overens-

stemmelse med nævnets hidtidige praksis og fandt videre, at der i den konkrete sag 

vedr. tarifomlægningen i Slagslunde ? samme tarifomlægning, som nærværende 

sag vedrører ? ikke forelå omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse.  

 

72.  Energiklagenævnet bemærkede videre, at Energitilsynet ikke havde taget ud-

trykkelig stilling til borgerens synspunkter om, at den faste afgift har uhensigts-

mæssige konsekvenser for samfundets energiforbrug. Om disse synspunkter be-

mærkede nævnet, at borgerens mere energi- og miljøpolitiske synspunkter heller 

ikke kunne føre til en fravigelse af nævnets praksis.  

 
VURDERING 
73.  Sagen drejer sig om, hvorvidt den arealbaserede faste afgift, som E.ON Varme 

Danmark ApS opkræver i Slagslunde er urimelig efter § 21, stk. 4 eller 5, eller i 

strid med energisparebekendtgørelsen.  

 

74.  Med hensyn til tilsynets og Energiklagenævnets hidtidige praksis bemærkes 

indledningsvis, at Energitilsynet ved afgørelsen af 1. august 2005[10] fandt, at den 

af E.ON anvendte faste afgift ikke var urimelig efter § 21, stk. 4, i varmeforsy-

ningsloven. Ved Energiklagenævnets behandling af afgørelsen af 1. august 2005 

fandt Energiklagenævnet ved afgørelsen af 17. september 2007 mere bredt, at 

synspunkter om den faste afgifts konsekvenser for samfundets energiforbrug, ikke 

med de gældende regler kunne begrunde en ændring af tilsynets og nævnets hidti-

dige praksis. Energiklagenævnet stadfæstede derfor Energitilsynets afgørelse.  
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75.  Både lovens § 21, stk. 5, og energisparebekendtgørelsen var gældende på da-

værende tidspunkt.  

 

76.  Sekretariatet bemærker, at borgeren i den pågældende sag ikke selv henviste 

til § 21, stk. 5 i varmeforsyningsloven, eller til energisparebekendtgørelsen. Uan-

set dette var Energitilsynet og Energiklagenævnet som offentlige myndigheder 

forpligtede til at behandle sagen under anvendelse af alle relevante retsregler og 

med hensyn til relevant praksis.  

 

77.  Energitilsynet nævnte hverken lovens § 21, stk. 5, eller energisparebekendtgø-

relsen i afgørelsen af 1. august 2005.  

 

78.  Sekretariatet tager Energiklagenævnets afgørelse som udtryk for, at heller ikke 

Energiklagenævnet fandt at lovens § 21, stk. 5, eller energisparebekendtgørelsen 

havde relevans for afgørelse af sagen om E.ON Varmes tariffer.  

 

79.  Sekretariatet bemærker, at princippet om kostægte tarifering indebærer, at 

forbrugerne får de rigtige prissignaler og kan handle derefter. Samfundsøkonomisk 

bliver der herved tale om størst effektivitet.  

 

80.  Energitilsynets sekretariat er generelt opmærksom på, at des større den faste 

afgift er i forhold til den forbrugsafhængige afgift, des mindre er forbrugernes 

forbrugsafhængige udgifter til varme, og dermed er forbrugernes incitament ? 

isoleret set ? til at foretage energibesparelser mindre.  

 

81.  Som nævnt overfor falder forbrugerens varmeregning imidlertid i to dele: 

 En forbrugsafhængig pris pr. varmeenhed, der skal dække de løbende om-

kostninger ved at producere varme.  

 en forbrugsuafhængig fast pris, der skal dække omkostninger ved at have 

produktions- og ledningskapacitet stående til at dække varmekundens for-

brug. Typiske faste omkostninger er afskrivninger og finansieringsom-

kostninger. 

 

82.  Ud fra en samfundsmæssig betragtning bruger fjernvarmeforsyningen res-

sourcer (både energi, kapital og arbejdskraft) til at opbygge sine faste anlæg (det 

koster således både energi, kapitel og arbejdskraft at producere rør, kedler og byg-

ninger til brug for fjernvarmen).  

 

83.  Hvis tariferingen af de faste omkostninger ikke var kostægte, kunne det give 

samfundsmæssigt uheldige signaler. For eksempel i en situation uden fast afgift 

overhovedet. Fjernvarmeforbrugeren ville da alene have udgifter til fjernvarme, 

hvis den pågældende rent faktisk bruger fjernvarmen som varmekilde - det kan jo 

være, at forbrugeren har mulighed for at kunne dække sit varmebehov ved andre 

energikilder. Men forbrugerens interesse i at have den potentielle mulighed for at 

kunne få dækket sit varmeforbrug ved fjernvarme ville bestå  - naturligvis især 

hvis de alternative energikilder alene kunne dække varmebehovet i særlige gunsti-

ge perioder.  
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84.  Forbrugeren kunne i denne situation overfor fjernvarmeværket trække på en 

stor service fra fjernvarmeværket i form af et stort ledningsnet, store kedler mv. 

(altså trække på et stort ressourceforbrug til ledninger og kedler, herunder altså 

brug af energi, kapital og arbejdskraft til at producere de omtalte kapitalgoder), 

uden at forbrugeren bidrager til finansieringen. En sådan situation, hvor forbruger-

ne gratis kan få stillet investeringer til rådighed giver ikke forbrugerne de sam-

fundsøkonomiske rigtige prissignaler.  

 

85.  Med hensyn til nærværende sag finder sekretariatet, i lighed med Gas- og 

Varmeprisudvalgets sekretariat i 1995, at tariffer (også incitamentstariffer) må 

afspejle varmeforsyningens omkostninger. Sekretariatet finder derfor ikke, at den 

af E.ON Varme opkrævede arealbaserede afgift er i strid med lovens § 21, stk. 4 

eller stk. 5.  

 

86.  Sekretariatet finder heller ikke, at den af E.ON Varme opkrævede arealbase-

rede afgift var i strid med bekendtgørelse 816/2001, eller i dag er i strid med be-

kendtgørelse 1105/2006.  

 

87.  Sekretariatet indstiller derfor, at Energitilsynet træffer afgørelse om, at det 

meddeles E.ON Varme Danmark ApS, at  

Energitilsynet ikke foretager sig videre,  

 da opkrævning af en arealbaseret fast afgift ikke findes i strid med § 21, 

stk. 4 eller stk. 5, i varmeforsyningsloven, eller i strid med bestemmelser i 

bekendtgørelse nr. 816 af 17. september 2001 om energispareaktiviteter, 

eller i strid med bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1105 af 9. september 

2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder[11], og  

 da det af klageren anførte ikke giver Energitilsynet anledning til at ændre 

tilsynets og Energiklagenævnets praksis. 

  
 

[1] For bek. 816/2001 i perioden 1. oktober 2001 til 15. juni 2006, og for bek. 1105/2006 i tiden fra den 18. 
november 2006.  

[2] Som dog var formuleret som en afgørelse i overensstemmelse med Energitilsynets hidtidige praksis. Praksis er 

ændret i anledning af Energiklagenævnets afgørelser af 26. februar 2007 (j.nr. 21-502, 21-552 og 21-553)  
[3] Se note 2  

[4] Se note 2  

[5] L 258 af 8. juni 1979.  
[6] L 382 af 13. juni 1990  

[7] Bekendtgørelse nr. 1105 af 9. september 2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, som 

trådte i kraft den 18. november 2006.  
[8] "Nogle betragtninger om reglerne for fjernvarmeværkernes tarifering og hvorledes tarifering aktuelt foregår", 

dateret september 1995.  

[9] Meddelt af Nesa Varme A/S til kunderne i Slagslunde med virkning fra den 1. maj 2005.  
[10] se omtalen i afsnittet om praksis ? (punkt 62-71)  

[11] For bek. 816/2001 i perioden 1. oktober 2001 til 15. juni 2006, og for bek. 1105/2006 i tiden fra den 18. 

november 2006. 

 

 


