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RESUMÉ 
1.                   Nyborg kommune og Ullerslev kommune har begge været ejer af 

hver sin kommunale fjernvarmeforsyning. De to forsyninger er geografisk adskilte 

og fremskaffer fjernvarmen på forskellig måde. Denne sag drejer sig om betingel-

serne for at sammenlægge fjernvarmeforsyningerne. Der er tale om en principiel 

sag, og det må forventes, at der i den kommende tid vil komme en række lignende 

sager som følge af kommunalreformen. Sagen forelægges derfor for Energitilsy-

net.  

 

2.                   Brændselspriser, forsyningernes drift m.v. betyder, at der er tale om 

to fjernvarmeforsyninger, der grundlæggende er forskellige, og omkostningerne til 

produktion og levering af fjernvarme i Ullerslev er væsentligt højere pr. fjernvar-

meforbruger end i Nyborg.  

 

3.                   Kommunerne Nyborg og Ullerslev blev sammenlagt i en ny Nyborg 

kommune ved kommunalreformen. Ved sammenlægningen blev de to fjernvarme-

forsyninger videreført i én samlet kommunalt ejet fjernvarmeforsyning under Ny-

borg Forsyning & Service A/S, der før kommunesammenlægningen drev fjern-

varmeforsyningen i Nyborg.  

 

4.                   Sammenlægningsudvalget (SLU) i den nye Nyborg kommune øn-

sker, at fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev bliver harmoniseret pr. 1. januar 

2007. For at opnå dette har SLU forelagt en model, som betyder at fjernvarmefor-

brugeren i Ullerslev pr. år i 2007-priser gennemsnitligt betaler 5.082 kr. mindre 

ekskl. moms end hidtil, mens fjernvarmeforbrugeren i Nyborg får en merbetaling 

på 451 kr. ekskl. moms. Denne løsning er prioriteret først af SLU.  
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5.                   Efter varmeforsyningsloven er udgangspunktet, at fjernvarmeforbru-

gerne betaler de nødvendige omkostninger ved leveringen af fjernvarmen. Det 

fremgår af forarbejderne til den nugældende bestemmelse om prisdifferentiering i 

varmeforsyningsloven, at det generelle princip i lovens prisbestemmelser er, at 

indtægter for levering af opvarmet vand og damp fastsættes ud fra omkostningsbe-

stemte principper i overensstemmelse med antagelsen om, at kollektive varmefor-

syningsanlæg m.v. bør hvile i sig selv, og at det er brugerne af de pågældende 

anlæg, der skal bære omkostningerne ved anlæggenes etablering og drift.  

 

6.                   Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at en prisudligningsord-

ning mellem offentlige varmeforsyningsanlæg i en kommune kan behandles ud fra 

en helhedsvurdering i Energitilsynet. I den foreliggende sag sker en sammenlæg-

ning af to fjernvarmeforsyninger, hvor sammenligningsgrundlaget er objektivt 

forskelligt, og hvor der ikke er tale om en fremadrettet harmonisering. En efter-

kommelse af SLU?s 1. prioritet ville derfor medføre, at udgangspunktet i varme-

forsyningsloven skulle fraviges betydeligt.  På det foreliggende grundlag finder 

Energitilsynets sekretariat ikke, at udgangspunktet kan fraviges i det ønskede om-

fang, og SLU's 1. prioritet kan derfor ikke efterkommes.  

 

7.                   Som 2. prioritet ønsker SLU Energitilsynets vejledning til udarbej-

delse af en model til gradvis harmonisering af fjernvarmepriserne. Nyborg Forsy-

ning & Service A/S har senere efter drøftelser med Energitilsynets sekretariat ud-

arbejdet en model. Nyborg Forsyning og Service A/S ønsker Energitilsynets til-

kendegivelse af, om den udarbejdede model er i overensstemmelse med varmefor-

syningsloven.  

 

8.                   Modellen går ud på, at fjernvarmeforbrugerne i Ullerslev betaler en 

grundtarif for fjernvarmen, der svarer til fjernvarmetariffen i Nyborg. For at dække 

meromkostningerne i Ullerslev betaler fjernvarmeforbrugerne i Ullerslev et om-

kostningsbestemt tillæg i 10 år. Tillægget skal således - fastsat efter rimelige, øko-

nomiske principper - dække Nyborg Forsyning & Service A/S' ekstra udgifter ved 

at blive sammenlagt med og videreføre anlægget i Ullerslev, herunder udgifter til 

indkøb af energi.  

 

9.                   Energitilsynets sekretariat finder, at der på det foreliggende grundlag 

ikke kan rejses indvendinger mod principperne i den udarbejdede model for en 

harmonisering af fjernvarmepriserne, som Nyborg Forsyning & Service A/S har 

drøftet med sekretariatet. Sekretariatets begrundelse er, at modellen tager højde for 

den faktiske omkostningsudvikling i Ullerslev ved, at merbetalingen ud fra prin-

cippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, løbende 

bliver korrigeret for over- eller underdækninger i overensstemmelse med de 

grundlæggende principper i varmeforsyningslovens prisbestemmelser.  
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TILKENDEGIVELSE 
Det meddeles Nyborg Forsyning & Service A/S,  

 at Energitilsynet finder, at en fuld harmonisering af fjernvarmepriserne pr. 

1. januar 2007 mellem Nyborg og Ullerslev vil være urimelig og i strid 

med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4,  

 at Energitilsynet finder, at modellen, som Nyborg Forsyning & Service 

A/S efter drøftelser med Energitilsynets sekretariat alternativt har udarbej-

det for en harmonisering af fjernvarmepriserne, på det foreliggende grund-

lag ligger inden for rammerne af varmeforsyningslovens prisbestemmel-

ser, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Modellen indebærer, at fjern-

varmeforbrugerne i Ullerslev i 10 år betaler samme grundtarif som i Ny-

borg, og et omkostningsbestemt tillæg til dækning af Nyborg Forsyning & 

Service A/S? faktiske årlige meromkostninger ved at blive sammenlagt 

med og videreføre anlægget i Ullerslev,  

 at Energitilsynet ikke på baggrund af en klage eller på eget initiativ senere 

vil være afskåret fra at tage principperne i modellen op til fornyet overve-

jelse. 

 
SAGSFREMSTILLING 
10.               Ved brev af 6. november 2006 anmodede Nyborg Forsyning & Ser-

vice A/S om Energitilsynets stillingtagen til, om fjernvarmepriserne i byerne Ny-

borg og Ullerslev kunne blive harmoniseret pr. 1. januar 2007. Nyborg Forsyning 

& Service A/S er kommunalt ejet og driver fjernvarmeforsyningen i ny Nyborg 

kommune.  

 

11.               Subsidiært anmodede Nyborg Forsyning & Service A/S Energitilsynet 

om at vejlede forsyningen med henblik på at kunne udarbejde en model for har-

monisering af fjernvarmepriserne over tid.  

 

12.               Som led i kommunalreformen blev kommunerne Ørbæk, Ullerslev og 

Nyborg sammenlagt i en ny Nyborg kommune. I den nye kommune er den kom-

munale fjernvarmeforsyning en sammenlægning af de to tidligere kommunale 

forsyninger i Nyborg og Ullerslev. Forsyningsområderne er ikke netforbundne. I 

Ørbæk er der individuel opvarmning ved oliefyring.  

 

13.               Sammenlægningsudvalget i den nye Nyborg kommune har besluttet, 

at de to kommunale fjernvarmeforsyninger i Nyborg og Ullerslev samles i Nyborg 

Forsyning og Service A/S pr. 1. januar 2007. Udvalget har ligeledes besluttet, at 

fjernvarmepriserne i de to forsyningsområder skal søges harmoniseret fuldt ud pr. 

1. januar 2007, dog med undtagelse af en refusion af indbetalte energiafgifter, der 

tilbagebetales fra Told/Skat til Nyborgs fjernvarmeforbrugere i 2007. Det er en 

betingelse fra Told/Skat, at refusionen af energiafgifterne i Nyborg sker til de 

fjernvarmeforbrugere, der i sin tid betalte afgifterne.  
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14.               Kommunalreformen indebærer ikke i sig selv, at der skal ske en har-

monisering af priserne på kommunalt ejet kollektiv varmeforsyning. Sammenlæg-

ningsudvalgets beslutning om at søge fjernvarmepriserne i Nyborg og i Ullerslev 

harmoniseret er begrundet med, at der i den nye kommune ellers vil være store 

forskelle i prisen på den kollektive fjernvarmeforsyning, og at fjernvarmeforbru-

gerne i hele den nye kommune skulle kunne drage fordel af de lave fjernvarmepri-

ser i Nyborg.  

 

15.               Nyborg Forsyning & Service A/S har 5.837 fjernvarmeforbrugere og 

en årlig fjernvarmeleverance på 145 GWh. Fjernvarmen er overskudsvarme fra 

industrien, i det væsentligste Kommunekemi. Ullerslev Fjernvarme har 718 fjern-

varmeforbrugere og en årlig fjernvarmeleverance på 16 GWh. Forsyningens pro-

duktion af el- og fjernvarme er baseret på naturgas på eget kraftvarmeværk.  

16.               Forskellen i årlig fjernvarmeudgift for en fjernvarmeforbruger i Ny-

borg og i Ullerslev er vist i tabel 1 nedenfor.  

TABEL 1: FORSKEL I ÅRLIG FJERNVARMEUDGIFT EKSKL. MOMS, 2007 PRISER  

 Ullerslev Nyborg Forskel 

Fjernvarmeudgift 13.465 kr. 7.932 kr. 5.533 kr. 

ved et forbrug på 18,1 MWh i et hus på 130 m 

 

17.               Ud over omkostningsforskellen i typerne af fjernvarmen i de to forsy-

ningsområder har Ullerslev Fjernvarme ifølge det oplyste gæld som følge af opta-

gelse af lån til renovering af produktionsanlægget.  

 

18.               Den ønskede harmonisering af fjernvarmepriserne har følgende før-

steårsvirkning på fjernvarmeudgiften i henholdsvis Nyborg og i Ullerslev, hvis der 

ikke tages højde for tidsmæssige forskelle i afskrivninger i fjernvarmepriserne til 

gældsafvikling:  

TABEL 2: ÅRLIG FJERNVARMEUDGIFT EKSKL. MOMS VED HARMONISERING, 2007-

PRISER  

 Ullerslev Nyborg 

Efter harmonisering 8.383 kr. 8.383 kr. 

Før harmonisering 13.465 kr. 7.932 kr. 

Forskel -5.082 451 kr. 

ved et forbrug på 18,1 MWh i et hus på 130 m 

 

19.               Konsekvensen af den ønskede harmonisering af fjernvarmepriserne 

er, at varmeregningen i Ullerslev falder med 37,7 pct., mens der sker en stigning i 

varmeregningen i Nyborg på 5,7 pct. Omkostningen i Nyborg fordeles på et stort 

antal forbrugere.  

 

20.               I brev af 22. august 2007 fremsendte Nyborg Forsyning & Service 

A/S yderligere oplysninger i sagen på baggrund af en forespørgsel fra Energitilsy-

nets sekretariat om, hvorvidt forsyningen kunne være behjælpelig med yderligere 

at belyse sagen.  
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21.               Følgende punkter ønskede Energitilsynets sekretariat yderligere be-

lyst: 

 Hvilken økonomi ville der være ved etablering af ledning mellem Ullers-

lev og Nyborg fjernvarme, og i den forbindelse eventuelt omdanne Ullers-

lev Kraftvarmeanlæg til regulerkraft i stedet. Alternativt om der var andre, 

der kunne levere fjernvarme til fjernvarmeforbrugerne i Ullerslev, eksem-

pelvis ved hjælp at industrioverskudsvarme.  

 Argumenter for, at fjernvarmeforbrugerne i Nyborg skal betale mere, hvis 

der sker fuld harmonisering med det samme.  

 Økonomisk model for gradvis harmonisering. En enkel model, der tager 

udgangspunkt i et fast meromkostningstillæg tillagt/fratrukket de enkelte 

års over- eller underdækning.   

 

22.               Ad spørgsmålet om alternative leverancer af fjernvarme. Der arbejdes 

med tre scenarier, der er overordnet beskrevet over for Energitilsynet.  

 

23.               Ad spørgsmålet om merbetalingen i Nyborg. Nyborg Forsyning & 

Service A/S angiver, at da det er samme forsyningsselskab der administrerer de to 

fjernvarmeforsyninger, bør der være samme afregningspris. Størrelsesforholdet i 

kundeantal de to fjernvarmeforsyninger imellem er 1:10.  

 

24.               Ad spørgsmålet om tarifmodellen. Nyborg Forsyning & Service A/S 

forklarer, at der er 3 forhold, som økonomisk adskiller forsyningerne i Nyborg og i 

Ullerslev: 

 Brændselsindkøbspris  

 Øvrige driftsomkostninger  

 Eventuelle spørgsmål om gældsforhold 

 

25.               Modellen tager derfor udgangspunkt i tre forskellige meromkost-

ningstillæg for fjernvarmeforbrugerne i Ullerslev: 

 Et tillæg i kr. pr. MWh til dækning af større brændselsomkostninger end 

dækket af den variable pris i fjernvarmetariffen i Nyborg (højere variable 

omkostninger pr. MWh til fremskaffelse af fjernvarmen end i Nyborg)  

 Et tillæg i kr. pr. m² bolig til dækning af øvrige driftsomkostninger, som 

ikke allerede bliver dækket af den faste pris i fjernvarmetariffen i Nyborg 

(større faste omkostninger pr. m2 end i Nyborg, herunder afskrivninger)  

 Nyborg Forsyning og Service A/S arbejder i øjeblikket med at få gjort de 

eksakte gældsforhold op i anlægget i Ullerslev. Det kan senere vise sig, at 

gælden er større end estimeret på sagstidspunktet, hvorfor der i modellen 

er afsat plads til et mertillæg i fjernvarmeprisen til dækning af denne even-

tuelle mergæld. 

 

26.               De enkelte års over-/underdækninger vil løbende indgå i de efterføl-

gendes års omkostningstillæg.  
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27.               Der vil stadig være to prisområder under Nyborg Fjernvarme i de 10 

år, men ved at tage højde for over-/underdækning i de forbrugsafhængige omkost-

ningstillæg indgår de enkelte års investeringer i Ullerslev med afskrivninger, lige-

som eventuelle overdækninger kommer kunderne i Ullerslev til gode. Efter de 10 

år vil der så være mulighed for en harmonisering, idet der alene vil være en forskel 

i brændselsindkøbsprisen, da det formodes at forskellen i driftsomkostninger i 

nogen grad er udlignet ved hjælp af synergieffekter ved at drive de to fjernvarme-

forsyninger under fælles administration.  

 

28.               Modellen har følgende tarifelementer:  

TABEL 3: ÅRLIG TIDSBEGRÆNSET FJERNVARMEUDGIFT EKSKL. MOMS VED 

FÆLLES GRUNDTARIF, 2007-PRISER  

 Ullerslev Nyborg 

Grundtarif:   

MWh betaling 6.622 kr. 6.622 kr. 

Fast betaling 1.310 kr. 1.310 kr. 

Merbetaling   

MWh betaling 2.427 kr.  

Fast betaling 3.106 kr.  

Evt. ekstra gældsnedbringelse   

Samlet fjernvarmeudgift* 13.465 kr. 7.932 kr. 

ved et forbrug på 18,1 MWh i et hus på 130 m 
*) Ekskl. det eventuelle ekstra tillæg i Ullerslev  

 

29.               Ved grundtariffen betaler fjernvarmeforbrugerne i Ullerslev i ud-

gangspunktet det samme i varme, som fjernvarmeforbrugerne i Nyborg, jf. også 

tabel 1.  

 

30.               Merbetalingen i Ullerslev dækker meromkostningerne ved fjernvar-

meleveringen i Ullerslev. MWh betalingen og den faste betaling udgør samlet 

5.533 kr., og svarer til merbetalingen i tabel 1. Modellen indebærer - med de op-

lysninger der er forelagt sekretariatet - at hvis der i Ullerslev bliver opkrævet en 

samlet varmebetaling på de anførte 13.465 kr. i 2007-priser for et standardhus i de 

kommende 10 år, vil gælden i Ullerslev anlægget være afviklet.  

 

31.               Det bemærkes, at modellen forudsætter to prisområder i de 10 år, ét i 

Nyborg og ét i Ullerslev, og at de årlige over- eller underdækninger i Ullerslev 

efter Energitilsynets praksis bliver indarbejdet i det følgende års merbetaling i 

Ullerslev. 
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BEGRUNDELSE 
DET RETLIGE GRUNDLAG  

32.               I varmeforsyningslovens kapitel 4 bestemmer § 21, stk. 4, at finder 

Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimeli-

ge eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20a eller 20b 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 betin-

gelser.  

 

33.               I varmeforsyningslovens § 20 bestemmer stk. 1, at inden for de i § 

20a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirk-

somheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske an-

læg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, 

damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, løn-

ninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, om-

kostninger 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.  

 

34.               Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, skal priserne sættes efter 

omkostningerne. Prisberegningen skal ske på grundlag af budgetter, jf. Energitil-

synets bekendtgørelse nr. 1070 af 4. december 2000 om regler for anmeldelse af 

priser, omkostningsfordeling og andre betingelser. Bekendtgørelsen er udstedt i 

medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, efter hvilken tariffer, omkostnings-

fordeling og andre betingelser for de af § 20 og § 20 b omfattede ydelser skal an-

meldes til Energitilsynet efter regler fastsat af tilsynet. § 21, stk. 3, bestemmer, at 

tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som fore-

skrevet, er ugyldige.  

 

35.               Priserne for budgetåret beregnes således, at der er balance mellem de 

samlede budgetterede indtægter og de samlede budgetterede omkostninger. I be-

grænsede perioder, hvor fjernvarmeforsyningen afvikler driftsmæssige over- eller 

underdækninger, eller hvor forsyningen i fjernvarmepriserne afvikler det i § 20, 

stk. 1, nævnte underskud fra tidligere perioder, vil der selvsagt være tale om, at de 

budgetterede indtægter afspejler dette tillæg eller fradrag i årets budgetterede om-

kostninger.  

 

36.               Såfremt den regnskabsmæssige eftervisning af fjernvarmeprisen viser 

en over- eller underdækning, skal denne indgå i prisberegningen for det år, der 

føler umiddelbart efter det år, som over-/eller underdækningen vedrører.  

 

37.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, bestemmer, at der efter regler 

fastsat af transport- og energiministeren endvidere kan indregnes driftsmæssige 

afskrivninger og med det i § 21 nævnte Energitilsyns tiltræden henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  
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38.               De nærmere regler om afskrivninger og henlæggelser findes i be-

kendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæg-

gelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varme-

forsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 8. juni 2007:  

 § 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i 

priserne på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte af-

skrivningsgrundlag.  

 § 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i pri-

serne på grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af 

henlæggelser, jf. § 5.  

 § 3. Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de 

omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvi-

dere indregnet byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet.  

 Stk. 2. På værker med forenet produktion fordeles den to-

tale anlægssum på de enkelte produkter efter rimelige 

driftsøkonomiske principper.  

 § 4. Afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foretages med 

indtil 20 procent om året.  

 Stk. 2. For anlæg idriftsat inden afslutningen af det regn-

skabsår, der omfatter den 31. marts 1982, foretages af-

skrivninger over en periode på højst 15 år fra det nævnte 

regnskabsår.  

 Stk. 3. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regn-

skabsår, der omfatter den 31. marts 1982 foretages af-

skrivninger særskilt for det enkelte års samlede anlægs-

sum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over 

en periode på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.  

 § 5. I priserne for opvarmet vand, damp eller gas bortset fra natur-

gas kan indregnes henlæggelser til nyinvesteringer, jf. varmefor-

syningslovens § 20, stk. 2.  

 Stk. 2. Henlæggelser kan tidligst påbegyndes 5 år før det 

planlagte idriftsættelsesår.  

 Stk. 3. I 5 år før idriftsættelsesåret kan der i alt henlægges 

indtil 75 pct. af den budgetterede anlægssum, som denne 

vil fremtræde på idriftsættelsestidspunktet ved akkumule-

ring af de i anlægsperioden bogførte anlægsomkostninger 

ekskl. renter. Der kan ikke i noget år henlægges mere end 

20 pct. af den budgetterede anlægssum.  

 Stk. 4. På værker med forenet produktion fordeles anlægs-

summen på de enkelte produkter efter rimelige driftsøko-

nomiske principper.  

 Stk. 5. Såfremt henlæggelserne samlet overstiger 75 pct. 

af den konstaterede anlægssum ekskl. renter, modregnes 

det overskydende beløb i priserne i driftsættelsesåret og 

det følgende år.  

 § 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af op-

varmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af 

indskudskapital.  
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 § 7. I tilfælde, hvor anvendelsen af reglerne i §§ 1-5 medfører en 

urimelig kapitaldannelse, kan Energitilsynet bestemme, at bogfør-

te fondsmidler, herunder midler overført til ejerne - dog bortset fra 

pensionsfond og rimelige driftskapitalmidler - anvendes til ned-

sættelse af priserne på varmt vand, damp eller gas i forsyningsom-

råderne.  

 § 8. I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige 

ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed 

mellem virksomhederne, kan Energitilsynet undtage fra bestem-

melserne.  

 

39.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, bestemmer i 1. punktum, at de 

kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige priser til enkelte for-

brugere, grupper af forbrugere og geografiske områder.  

 

40.               Kollektive varmeforsyningsanlæg er omfattet varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås i varmeforsy-

ningslovens § 2, stk. 1, virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at 

levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand:  

1. Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end na-

turgas.  

2. Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraft-varme-værker, 

affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v.  

3. Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg 

m.v., herunder kraft-varme-anlæg med en eleffekt op til 25 MW.  

4. Blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, herun-

der kraft-varme-centraler med en eleffekt op til 25 MW.   

 

41.               De kommunale fjernvarmeforsyninger i Nyborg og Ullerslev er om-

fattet af § 2, stk. 1, nr. 2 og 3.  

 

42.               Af stk. 1, fremgår, at kollektive varmeforsyningsanlæg er anlæg, hvis 

hovedformål er at levere energi i form af opvarmet vand eller damp til bygningers 

opvarmning og forsyning med varmt vand.  

 

43.               Hverken den første varmeforsyningslov, forarbejderne til loven eller 

senere ændringer indeholder yderlige bidrag til eller afgrænsninger af definitionen 

på et kollektivt varmeforsyningsanlæg. I definitionsmæssig sammenhæng var og 

er det afgørende derfor alene virksomhedens hovedformål.  

 

44.               Men det var forudset i forarbejderne til den første varmeforsynings-

lov, at varmeforsyningsplanlægningen skete inden for nærmere geografisk afgræn-

sede områder i kommunerne. Loven indeholdt nemlig en bestemmelse, hvorefter 

kommunalbestyrelsen skulle drage omsorg for, at kollektive varmeforsyningsan-

læg forsynede nærmere angivne områder.  

 

45.               Ved ændringen af varmeforsyningsloven ved lov nr. 308 af 9. juni 

1982 blev der indført en bestemmelse om prisdifferentiering i den dagældende § 

27, stk. 2 (nu § 20, stk. 5).  



ENERGITILSYNET |  Side 10/14 

46.               Lovændringen havde til formål at præcisere og klargøre rammerne for 

anvendelsen af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Med lovforslagets gen-

nemførelse blev opretholdt det generelle princip i varmeforsyningslovens prisbe-

stemmelser, at indtægter for levering af opvarmet vand og damp fastsættes ud fra 

omkostningsbestemte principper i overensstemmelse med antagelsen om, at kol-

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

de pågældende anlæg, der skulle bære omkostningerne ved anlæggenes etablering 

og drift.  

 

47.               Lovændringen havde som anført til formål at præcisere og klargøre 

rammerne for anvendelsen af prisbestemmelserne. Lovens anvendelsesområde 

blev ikke ændret. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg skulle og skal således 

fortsat forstås virksomhed, der driver de i varmeforsyningslovens § 2, nævnte an-

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

varmt vand.  

 

48.               Bestemmelsen om prisdifferentiering var især begrundet i hensyn til 

naturgasprojektet, således at DONG A/S kunne prisdifferentiere regionalt over for 

de enkelte naturgasselskaber med henblik på at opnå ensartede naturgaspriser til 

samme forbrugerkategorier over hele landet. Bestemmelsen omfatter ifølge forar-

bejderne også leverancer af opvarmet vand og damp, og bestemmelsen forudsættes 

anvendt efter rimelige, økonomiske principper.  

 

49.               I en afgørelse fra det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg i 1987 havde 

Herning Kommunale værker anmodet om udvalgets stillingtagen til rimeligheden 

af, at der i forbindelse med projekter for udnyttelse af vedvarende energikilder ved 

etablering af fjernvarmeforsyning i nogle af de mindre byer omkring Herning, blev 

tilbudt disse forbrugere samme varmepris som i det etablerede forsyningsområde i 

Herning. Fjernvarmeforsyningen i småbyerne skulle drives som en del af Herning 

Kommunale Værker.  

 

50.               Udvalget vedtog at meddele Herning Kommunale Værker, at udvalget 

ikke fandt anledning til at rette indvending imod, at varmepriserne fra de kommu-

nale forsyningsvirksomheder blev fastsat over for alle aftagere i kommunen ud fra 

de samlede omkostninger ved disse leverancer.  

 

51.               Der var blandt Gas- og Varmeprisudvalgets medlemmer bred enighed 

om, at det af hensyn til den fremtidige tilrettelæggelse af varmeforsyningen her i 

landet var væsentligt, at der åbnedes mulighed for at gennemføre projekter af mere 

utraditionelt tilsnit. Udvalget havde forudsat, at den faktiske produktionspris i de 

fjernvarmeværker, der påtænktes etableret, ikke måtte overstige udgiften ved indi-

viduel opvarmning ved olie.  

 

52.               Småbyerne skulle forsynes via separate ledningsnet og fyringsanlæg, 

og varmen skulle produceres primært med lokale brændsler. Fjernvarmeforsynin-

gen i småbyerne ville ikke blive etableret, hvis forsyningen var dyrere end oliefy-

ring.  
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53.               Efter fuld udbygning af fjernvarmeforsyningen til småbyerne samt 

under forudsætning af uændret afsætning og uændret pris, ville tabet for Herning 

Kommunale Værker være 3,6 mio.kr. pr. år., svarende til en prisstigning på 2,19 

kr. pr. GJ eller 2,2 pct.  

 

54.               Hvis varmesalget fra Herning Kommunale Værker blev tillagt salget 

ved fuld udbygning af fjernvarmeforsyningen i småbyerne, ville prisen pr. GJ for 

samtlige forbrugere stige med 1,13 kr. tillagt årlige inflation i en periode på 20 år, 

svarende til et beløb på i alt 98,6 mio.kr. i løbende priser.  

 

55.               I afgørelsen havde Gas- og Varmeprisudvalget bemærket, at udvalget 

generelt måtte gå ud fra, at alle forbrugere under et varmeværk blev behandlet ens, 

og at der for aftagere tilknyttet samme forsyningsanlæg ikke ville være indvendin-

ger mod at prisen blev fastsat ens for alle forbrugere. Hvor der var tale om etable-

ring af en række afskilte ledningsnet med hver sit forsyningsanlæg ville der ifølge 

Gas- og Varmeprisudvalget være forholdsvis sikre holdepunker for en vurdering 

af, om differentiering af forbrugerpriserne i de forskellige projekter var foretaget 

ud fra rimelige, økonomiske principper  

 

56.               Omvendt kunne der ifølge udvalget ikke i almindelighed være ind-

vendinger imod, at priserne blev fastsat ens, uanset om varmen blev frembragt ved 

forskellige varmekilder, over for alle aftagere ud fra en opgørelse af den pågæl-

dende virksomheds samlede omkostninger.  

 

57.               Energitilsynet havde i en afgørelse fra 2001, jf. Energitilsynets møde 

den 29. januar 2001, ikke indvendinger imod, at den kommunale fjernvarmeforsy-

ning i Aalborg anvendte § 20, stk. 5, til at opkræve højere fjernvarmepriser for 

enkelte grupper af forbrugere.  

 

58.               Forsyningsvirksomhederne i Aalborg kommune havde anmodet om 

Energitilsynets stillingtagen til, om principperne i et forslag fra den kommunale 

fjernvarmeforsyning om overtagelse af private naturgasfyrede kraftvarmeværker i 

Aalborg kommune var i rimelig balance over for den kommunale fjernvarmefor-

synings forbrugere.  

 

59.               Den kommunale fjernvarmeforsynings forslag indebar, at forbrugerne 

hos de kraftvarmeværker, som den kommunale fjernvarmeforsyning overtog, i en 

periode på 12 år skulle betale et kraftvarmetillæg. Tillægget skulle dække den 

kommunale fjernvarmeforsynings ekstra udgifter ved at overtage og videreføre 

disse kraftvarmeværker. Det indgik ikke i planen, at den kommunale fjernvarme-

forsyning og kraftvarmeværkerne skulle ledningsforbindes.  

 

60.               Kraftvarmeværkernes forbrugere skulle i løbet af de 12 år afregnes 

med samme fjernvarmepriser som forbrugerne hos den kommunale fjernvarmefor-

syning, tillagt kraftvarmetillægget, der skulle beregnes på baggrund af kraftvarme-

værkets ekstraomkostninger i forhold til omkostningerne hos den kommunale 

fjernvarmeforsyning for en 20 års periode. Efter de 12 år skulle kraftvarmevær-

kernes forbrugere afregnes for varmen med samme fjernvarmepriser som forbru-

gerne hos den kommunale fjernvarmeforsyning.  
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61.                Forslaget indebar også, at kraftvarmeværkernes forbrugere skulle 

betale et tilslutningsbidrag i forbindelse med den kommunale fjernvarmeforsy-

nings overtagelse af værkerne.  

 

62.               Energitilsynet vedtog at meddele Aalborg kommunale fjernvarmefor-

syning, at principperne i forslaget ikke var urimelige eller i strid med varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 5. Videre meddelte Energitilsynet, at skulle der opstå pro-

blemer med den konkrete udmøntning af modellen, måtte tilsynet senere tage stil-

ling dertil.  

 

63.               Med hensyn til anvendelsen af bestemmelsen om prisdifferentiering 

har Energitilsynet og tidligere Gas- og Varmeprisudvalget i forbindelse med vur-

dering af konkrete sager fundet, at i tilfælde med tilslutning af nye forbrugere, 

grupper af forbrugere eller ved forsyning til særlige områder, kunne priserne for 

varmeleverancerne eksempelvis reduceres. Som hovedregel må prisen dog ikke 

sænkes så meget, at det derved bliver dyrere for de eksisterende forbrugere, end 

hvis disse nye forbrugere ikke bliver tilsluttet.  

 

64.               Som et resultat af "hvile i sig selv" princippet skal en fjernvarmefor-

synings udgifter som hovedregel modsvares af indtægterne. Har en forsyning ek-

sempelvis en ikke udnyttet produktionskapacitet, er det de eksisterende forbrugere, 

der skal afholde forrentning af afskrivning, også af denne del af anlægget. Det vil 

derfor alt andet lige være en fordel for samtlige forbrugere, at flere forbrugere 

bliver tilsluttet.  

 

65.               I det omfang den tarif de nye forbrugere skal betale overstiger variab-

le produktionsomkostninger ved den yderligere varmeproduktion, må Energitilsy-

nets forudsætning dermed anses overholdt.  

 

66.               En fjernvarmeforsyning kan i øvrigt prisdifferentiere på flere måder. 

Der kan eksempelvis helt eller delvist fritages for betaling af tilslutnings- og/eller 

stikledningsbidrag, og/eller der kan tilbydes reduktioner i betaling af den faste 

afgift eller betalinger for det målte forbrug. Kravet er, at prisdifferentieringen er 

omkostningsbegrundet. 
 
HARMONISERINGEN AF FJERNVARMEPRISERNE I NYBORG OG ULLERSLEV  

67.               I den refererede afgørelse fra Gas og Varmeprisudvalget var fjern-

varmeforsyningens begrundelse for prisdifferentieringen hensynet til udbygningen 

med vedvarende energikilder. Udbygningen skete i geografisk adskilte områder, 

men under samme kommunale forsyning.  

 

68.               I ny Nyborg kommune er der efter kommunesammenlægningen én 

kommunalt ejet fjernvarmeforsyning, der leverer fjernvarme i to adskilte forsy-

ningsområder. Forskellen mellem Gas og Varmeprisudvalgets sag og den forelig-

gende sag er, at man i udvalgets sag så én forsyning udbygge sit forsyningsområde 

i adskilte områder, men at man i den foreliggende sag ser en organisatorisk sam-

menlægning af to eksisterende og adskilte forsyningsområder, hvormed de fakti-

ske omstændigheder i sagen ligner de faktiske omstændigheder i den refererede 

afgørelse fra Energitilsynet om Aalborg fjernvarmeforsyning.  
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69.               I Energitilsynets afgørelse blev bestemmelsen om prisdifferentiering i 

§ 20, stk. 5, anvendt til at sikre, at kraftvarmeværkernes forbrugere i en årrække 

betalte en merpris til dækning af meromkostningerne i områderne. Begrundelsen 

var, at fjernvarmeforbrugerne i Aalborg ikke skulle belastes økonomisk ved den 

kommunale fjernvarmeforsynings overtagelse af kraftvarmeværkerne.  

 

70.               I den foreliggende sag sker der en sammenlægning af to fjernvarme-

forsyninger, hvor sammenligningsgrundlaget er objektivt forskelligt, som i Aal-

borg. En harmonisering af fjernvarmepriserne uden betingelser vil medføre, at 

tidligere beslutninger i Ullerslev om fjernvarmeforsyningen vil overvælte omkost-

ninger til fjernvarmeforbrugerne i Nyborg, uden at fjernvarmeforbrugerne her 

modtager kompensation. Den ønskede harmonisering af fjernvarmepriserne i Ny-

borg og Ullerslev er således ikke en fremadrettet harmonisering, men vedrører 

fortidige forhold.  

 

71.               Harmoniseringen af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev er be-

grundet i ønsket om at have ens fjernvarmepriser i den nye kommunes kommunale 

fjernvarmeforsynings forsyningsområder. Da der er tale om en sammenlægning af 

to forsyninger, og konsekvensen er, at fjernvarmeforbrugerne i Nyborg ved fuld 

harmonisering af fjernvarmepriserne med det samme skal betale en ikke ubetyde-

lig andel af omkostningerne ved fjernvarmeproduktionen fra anlægget i Ullerslev, 

finder Energitilsynet umiddelbart ikke, at dette er rimeligt eller i overensstemmel-

se med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, der foreskriver, at kollektive varme-

forsyningsanlæg i priserne alene kan indregne nødvendige udgifter, og at det er 

forbrugerne af de pågældende anlæg, som skal bære omkostningerne.  

 

72.               Energitilsynet kan derfor ikke godkende, at fjernvarmepriserne i Ny-

borg og Ullerslev bliver fuldt harmoniseret pr. 1. januar 2007. Forudsætningen for 

anvendelsen af bestemmelsen om prisdifferentiering i varmeforsyningslovens § 

20, stk. 5, om, at det sker efter rimelige, økonomiske principper. Kriteriet om ri-

melige, økonomiske principper i forbindelse med prisdifferentiering må ligeledes 

indebære, at forskellige forhold ikke uden videre behandles ens. Det er uden be-

tydning at fjernvarmeprisen i Nyborg er meget lav som følge af varmeleveringen 

fra Kommunekemi.  

 

73.               På den anden side må ønsket om harmoniserede priser inden for 

samme kommune og samme forsyningsselskab ikke anskues for snævert. Det er et 

sagligt hensyn, at alle borgere tilsluttet fjernvarmenettet med tiden kan nyde godt 

af den effekt i administrationen m.v. af fjernvarmeforsyningerne, som fremkom-

mer som følge af sammenlægningen. På et spørgsmål fra Kommunernes Landsfor-

ening rejst under forhandlingerne om den første varmeforsyningslov om mulighe-

den for at foretage en vis udligning af priser inden for en kommune svarede han-

delsministeren: "Der er intet i lovforslaget, der hindrer at en prisudligningsordning 

mellem offentlige varmeforsyningsanlæg i en kommune kan behandles ud fra en 

helhedsvurdering i gas og varmeprisudvalget" (nu Energitilsynet) [1].  

 

74.               På den baggrund vurderer Energitilsynet, at det er rimeligt at tilstræbe 

en balance mellem fjernvarmeforbrugerne hos Nyborg Forsyning & Service A/S?, 

uanset hvilket anlæg fjernvarmeforbrugerne er tilknyttet.   

http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2007/nyborg-forsyning-service-as-harmonisering-af-fjernvarmepriserne-i-nyborg-og-ullerslev-kommunale-fjernvarmeforsyninger-efter-kommunalreformen/#c10360422
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75.               Et udgangspunkt for en løsning i den foreliggende sag er, at fjernvar-

meforbrugerne i Ullerslev betaler en grundtarif for fjernvarmen, der svarer til 

fjernvarmetariffen i Nyborg. For at dække meromkostningerne i Ullerslev betaler 

fjernvarmeforbrugerne i Ullerslev et omkostningsbestemt tillæg i 10 år. Tillægget 

skal således - fastsat efter rimelige, økonomiske principper - dække Nyborg For-

syning & Service A/S? ekstra udgifter ved at blive sammenlagt med og videreføre 

anlægget i Ullerslev, herunder udgifter til indkøb af energi.  

 

76.               Energitilsynet har på det foreliggende grundlag ikke indvendinger 

mod principperne i den skitserede model, som Nyborg Forsyning & Service A/S 

har udarbejdet efter drøftelser med Energitilsynets sekretariat. Det begrundes med, 

at modellen tager højde for den faktiske omkostningsudvikling i Ullerslev ved, at 

merbetalingen ud fra princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 1, løbende bliver korrigeret for over- eller underdækninger.  

 

77.               Energitilsynet vil ikke på baggrund af en klage eller på eget initiativ 

senere være afskåret fra at tage den foreslåede model op til fornyet overvejelse, 

herunder spørgsmålet om det eventuelle mertillæg til ekstra gældsafvikling i Ul-

lerslev. 

 
[1] FT 1978-79, Tillæg B, sp. 1943. 

 

 

http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2007/nyborg-forsyning-service-as-harmonisering-af-fjernvarmepriserne-i-nyborg-og-ullerslev-kommunale-fjernvarmeforsyninger-efter-kommunalreformen/#c10360428

