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INDLEDNING 
1.                  Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. har rettet henvendelse til Energi-

tilsynet for at få tilladelse til at lave en speciel varmepris til godkendte lavenergi-

huse. Formålet hermed er at gøre kraftvarmeværket konkurrencedygtigt i forhold 

til elvarme og derved at kunne tiltrække nye lavenergihuse i forsyningsområdet.  

 

2.                  Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a. foreslår en reduktion af såvel 

den faste afgift som den variable afgift.  

 

3.                  Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a. foreslår, at der ved reduktionen 

af den faste afgift tages udgangspunkt i et varmeforbrug på ca. 27 pct. af et nor-

malt forbrug. Begrundelsen er, at der kun skal stilles ca. 27 pct. af varmeværkets 

kapacitet til rådighed.  

 

4.                  For så vidt angår den variable afgift foreslår kraftvarmeværket, at 

normalprisen pr. Mwh fratrækkes udgifterne til det samlede ledningstab på ca. 40 

pct. og tillægges en vis andel af tab i stik. At fratrække ledningstabet er begrundet 

i forventningen om, at ledningstabet ikke vil stige ved tilslutningen af lavenergihu-

sene, idet nye stikledninger er væsentligt bedre isoleret.  

 

5.                  For et lavenergihus på 130 m2 (klasse 1) vil en tilladelse fra Energi-

tilsynet betyde en årlig reduktion af den faste afgift på ca. 6000 kr. og en årlig 

reduktion af den variable afgift på ca. 500 kr.  

 

6.                  Sagen rejser to principielle spørgsmål, herunder:  

 Om der er hjemmel til efter varmeforsyningsloven at prisdifferentiere mel-

lem forskellige grupper af forbrugere og i bekræftende fald  

 Om de principper for prisdifferentiering som varmeforsyningen foreslår 

findes rimelige 
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7.                  Til det første spørgsmål: Hjemlen til at foretage prisdifferentiering 

findes i varmeforsyningsloven. Kollektive varmeforsyningsanlæg kan i henhold 

hertil "fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og 

geografiske områder". Uanset hvor i tariffen prisdifferentieringen foretages, for-

udsættes prisdifferentieringen at ske efter objektive og ikke-diskriminerende krite-

rier (anvendt efter rimelige økonomiske principper). Prisdifferentieringen skal 

afspejle forskellige omkostningsforhold, og der må samlet set ikke blive tale om 

en forringelse af den økonomiske situation for det pågældende varmeforsyningsan-

læg på bekostning af allerede tilsluttede forbrugere.  

 

8.                  Til det andet spørgsmål: Lavenergihuse skal opfylde klassificerings-

kravene i Bygningsreglementet for småhuse. Da lavenergihuse ikke har behov for 

at trække så meget kapacitet (MW) som et almindeligt hus, kan en prisdifferentie-

ring på den faste pris ud fra et kostægthedsprincip findes rimelig. Hindsholm 

Kraftvarmeværk a.m.b.a.?s forslag om, at der ved reduktionen af den faste afgift 

tages udgangspunkt i et varmeforbrug på ca. 27 pct. af et normalt forbrug fore-

kommer derfor ikke at være urimelig i betragtning af, at et klasse 1 lavenergihus 

på 130 m
2
 ifølge bygningsreglementet maksimalt må have et varmeforbrug på ca. 

31 pct. af et normalt forbrug.  

Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a.?s forslag om at fratrække de samlede udgif-

ter til ledningstab i den variable afgift forekommer derimod ikke at være rimelig. 

Begrundelsen herfor er, at lavenergihusenes betaling for dette ledningstab vil blive 

væltet over på allerede tilsluttede huse, hvilket findes at være i strid med varme-

forsyningslovens prisdifferentieringsbestemmelse, og hertil kommer, at omkost-

ningerne ved at producere en varmeenhed er ens, uanset hvilken forbruger, der 

aftager enheden.     

 
AFGØRELSE 
Energitilsynet vedtog at meddele Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a.,  

 at Energitilsynet, i medfør af varmeforsyningslovens § 20 stk. 5 1 pkt. 

samt Gas- og Varmeprisudvalgets bemærkninger til prisdifferentiering, vil 

kunne godkende en reduktion af den faste pris, svarende til reduktionen i 

den kapacitet, der lægges beslag på sammenlignet med et ikke-lavenergi 

hus af tilsvarende størrelse.  

 at Energitilsynet, i medfør af varmeforsyningslovens § 20 stk. 5 1 pkt. 

samt Gas- og Varmeprisudvalgets bemærkninger til prisdifferentiering, 

ikke på det foreliggende grundlag vil kunne godkende en reduktion af den 

variable pris.  

 
SAGSFREMSTILLING 
9.                  Ved brev af 13. december 2006 har Hindsholm Kraftvarmeværk 

a.m.b.a. rettet henvendelse til Energitilsynet for at få tilladelse til at lave en speciel 

varmepris til godkendte lavenergihuse. Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a søger 

således om Energitilsynets godkendelse af nye tariffer, som har til formål at gøre 

kraftvarmeværket konkurrencedygtig over for elvarme, således at disse nye for-

brugere kan tiltrækkes.  
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10.              Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. har i 2001 etableret et ledningsnet 

til et nyt område udlagt til parcelhuse, hvor der var tilslutningspligt. Kerteminde 

Kommune har betalt ledningsnettet ved byggemodningen, og omkostningen er lagt 

på grundprisen. Der er på nuværende tidspunkt opført et hus yderst i området, som 

er forsynet med fjernvarme. Kraftvarmeværket frygter, at den nuværende forbru-

ger skal holde ledningsnettet opvarmet med et stort varmetab til følge.  

 

11.              Det fremgår, at der nu er solgt yderligere fem grunde. Disse fem 

grundejere ønsker at bygge lavenergihuse og er derfor af kommunen blevet fritaget 

tilslutningspligt til fjernvarme. Grundejerne ønsker fjernvarme men ikke at betale 

den merudgift, der er forbundet med de nuværende varmepriser. Hindsholm kraft-

varmeværk a.m.b.a. bemærker, at det altid vil være en fordel for eksisterende for-

brugere at få lavenergihusene tilsluttet.  

 

12.              Ejerne af lavenergihusene betaler selv installation og stikledning. Ho-

vedledningen, der er lagt for at forsyne dem, er betalt over grundprisen via byg-

gemodningsbidraget.  

 

13.              Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. anmoder Energitilsynet om god-

kendelse af følgende tariffer:  

 

 Nuværende pris Lavenergihus pris 

Variabel pris kr. pr. MWh  Kr. 362,50 Kr. 262,50 

Abonnement 1,5 m
3
 måler Kr. 2.750,00 Kr. 2.750,00 

Arealafgift kr. pr. BBR m
2
 1-80 m

2
 Kr. 80 Kr. 22,10 

Arealafgift kr. pr. BBR m
2
 over 80m

2
 Kr. 40 Kr. 11,05 

 

  

14.              Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a. foreslår, at der ved reduktionen 

af den faste afgift tages udgangspunkt i et varmeforbrug på ca. 27 pct. af et nor-

malt forbrug. Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. har beregnet, at et lavenergihus 

tilhørende klasse 1 maksimalt må anvende 5 MWh til opvarmning af et hus på 130 

m
2
. Et ikke- lavenergihus har til sammenligning et forbrug på 18,1 MWh for et 

tilsvarende antal kvadratmeter. Forbruget i lavenergihusene vil på baggrund heraf 

maksimalt udgøre (5/18,1*100) 27,6 pct. af forbruget i et almindeligt hus. Der skal 

med andre ord kun stilles 27,6 pct. af varmeværkets (produktionsanlæg, pumpe og 

ledningsnet) kapacitet til rådighed. Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. foreslår 

derfor en fast afgift på 22,10 kr. pr. BBR m
2
 1-80 m

2 
og 11,05 kr. pr. BBR m

2
 over 

80m
2
.  

 

15.              For så vidt angår den variable afgift foreslår kraftvarmeværket, at 

normalprisen fratrækkes udgifterne til det samlede ledningstab på ca. 40 pct. og 

tillægges en vis andel af tab i stik. At fratrække ledningstabet er begrundet i for-

ventningen om, at ledningstabet ikke vil stige ved tilslutningen af lavenergihusene, 

idet nye stikledninger er væsentligt bedre isoleret. Hindsholm kraftvarmeværk 

a.m.b.a. finder det derfor ikke nødvendigt at opkræve til ledningstab ved lavener-

gihusene Varmetabet i stikledningen er anslået til kr. 45.  
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16.              Abonnementsprisen på 2.750 kr. inklusiv moms forbliver uændret, da 

omkostningen ved at måle og administrere hver forbruger er den samme.    

 
LOVGRUNDLAG 
PRISER  

17.              Varmeforsyningslovens (vfl.) kapitel 4 indeholder bestemmelser, der 

regulerer prisfastsætningen af de primære ydelser, det vil sige varmt vand, damp 

og gas bortset fra naturgas, fra kollektive varmeforsyningsanlæg.  

 

18.              Prisbestemmelsen i lovens § 20 finder anvendelse på kollektive varme-

forsyningsanlæg som defineret i lovens § 2.  

 

19.              Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås i henhold til vmfl. § 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.  

 

20.              Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. er omfattet af § 2 stk. 1 nr. 2, og 

dermed lovens prisbestemmelse.  

 

21.              Lovens § 20 stk. 1 og stk. 2, indeholder de overordnede rammer for 

hvilke omkostninger, der af kollektive varmeforsyningsanlæg og varmeproducen-

ter kan indregnes i priserne, når disse leverer til et kollektivt varmeforsyningsan-

læg. Vmfl. er som udgangspunkt en maksimalprislov, det vil sige loven fastlægger 

de priser, der maksimalt kan opkræves. Prisbestemmelserne i vmfl. er derfor ikke 

som udgangspunkt til hinder for, at der aftales priser, der er lavere end den pris, 

der kan opkræves ifølge loven, eller at der prisdifferentieres.    

PRISDIFFERENTIERING  

22.              Prisdifferentieringsbestemmelsen er indeholdt i vmfl. § 20 stk. 5, 1. 

pkt. Kollektive varmeforsyningsanlæg kan i henhold hertil "fastsætte forskellige 

priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder".  

  

23.              Ud fra en betragtning om at nye kunder på sigt vil bidrage positivt til 

de kollektive varmeforsyningsanlægs samlede økonomi, giver bestemmelsen mu-

lighed for at fastsætte regler om, at anlæggene kan tilbyde nye kunder nærmere 

fastsatte økonomiske vilkår med henblik på at gøre tilslutningen attraktiv for kun-

derne. Formålet med bestemmelsen er således at sikre, at den kollektive varmefor-

syning kan konkurrence med alternative brændsler ved hjælp af individuelle eller 

regionale rabatter.  
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24.                 Bestemmelsen i § 20, stk. 5, 1. pkt. svarer til den tidligere § 20, stk. 

2.  Bestemmelsen blev ved lov nr. 451 af 31. maj 2000 flyttet af redaktionelle 

grunde. Samtidig hermed blev det præciseret, at det er anlæggene, der har kompe-

tencen til at differentiere i prisfastsættelsen, som forudsættes at ske efter objektive 

og ikke-diskriminerende kriterier, jf. forarbejderne til bestemmelsen. I henhold til 

forarbejderne til ændringslov nr. 308 af 9. juni 1982 forudsættes prisdifferentiering 

anvendt efter rimelige økonomiske principper.    

 

25.              Hvad der skal forstås ved objektive og ikke-diskriminerende kriterier 

er ikke indskrevet i vmfl. Efter formuleringen i stk. 5 må det antages, at der er en 

betydelig frihed til prisdifferentiering. Bestemmelsen nævner således eksplicit, at 

prisdifferentiering kan ske både i forhold til enkelte forbrugere, grupper af forbru-

gere og geografiske områder. Det fremgår endvidere, at der kan prisdifferentieres 

ved hel eller delvis tidsbegrænset fritagelse for betaling af tilslutnings- og/eller 

stikledningsbidrag, og/eller ved reduktioner i betaling af den faste afgift eller beta-

ling af det målte forbrug. Det må dog formodes, at en prisstruktur, der ikke afspej-

ler forskellige omkostningsforhold vil kunne være i strid med kravet om omkost-

ningsægthed.  

 

26.              I medfør af den tidligere § 20, stk. 2, har Konkurrenceankenævnet i en 

kendelse fra den 3. december 1992 tiltrådt det daværende Gas- og Varmeprisud-

valgs bemærkninger vedrørende prisdifferentiering. Udvalget havde i den afgørel-

se, der var indbragt for konkurrenceankenævnet, udtalt, at prisdifferentiering var 

forudsat anvendt efter rimelige økonomiske principper. Udvalget havde desuden 

fundet, at priserne for varmeleverancerne i tilfælde med tilslutning af nye forbru-

gere, grupper af forbrugere eller ved forsyning til særlige områder kunne reduce-

res.  

 

27.              Som hovedregel må prisen dog ikke sænkes så meget, at det derved 

bliver dyrere for eksisterende forbrugere, end hvis disse nye kunder ikke blev til-

sluttet. Som et resultat af hvile-i-sig-selv- princippet skal et varmeværks udgifter 

modsvares af indtægterne. Har et varmeværk en ikke udnyttet produktionskapaci-

tet, er det de eksisterende forbrugere, der skal afholde forrentning og afskrivning, 

også af den del af anlægget. Det vil derfor alt andet lige være en fordel for samtli-

ge forbrugere, at flere forbrugere bliver tilsluttet.  

 

28.              Fastsættelsen af de økonomiske vilkår vil derfor i alle tilfælde skulle 

ske således, at der samlet set ikke bliver tale om en forringelse af den økonomiske 

situation for det pågældende varmeforsyningsanlæg på bekostning af allerede til-

sluttede forbrugere. Da nye kunder imidlertid på sigt bidrager positivt til anlægge-

nes samlede økonomi, er der efter bemærkningerne god fornuft i at anvende så-

danne økonomisk favorable vilkår.  
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KOSTÆGTE TARIFERING  

29.              Som bemærket fastlægger varmeforsyningslovens § 20 stk. 1, hvilke 

omkostninger, der af kollektive varmeforsyningsanlæg kan indregnes i priserne og 

dermed de priser, der maksimalt kan opkræves. Derimod indeholder varmeforsy-

ningsloven ikke nærmere regler for værkernes tarifering, herunder fordeling af 

værkets udgifter på faste og variable afgifter.  

30.              I september 1995 udsendte Gas - og Varmeprisudvalget "nogle be-

tragtninger om reglerne for fjernvarmeværkernes tarifering og hvorledes tarifering 

aktuelt foregår".  

 

31.              Heraf fremgår det, at Gas - og Varmeprisudvalget siden det blev ned-

sat i 1981 til stadighed havde anbefalet, at fjernvarme blev afregnet hos køberne 

efter et så kostægte princip som muligt. Dette princip indebærer, at en varmefor-

synings faste omkostninger så vidt muligt dækkes af faste afgifter og de variable 

omkostninger af forbrugsafgifter. Når omkostningerne dækkes ind gennem ind-

tægter fra de led i tariffen, som de naturligt kan henføres til, og forbrugerne betaler 

hver deres andel af de omkostninger, der er nødvendige af hensyn til den enkeltes 

forsyning, opnås den mest retfærdige tarifering i forhold til den enkelte forbruger. 

Ingen forbrugere opnår derved økonomiske fordele på bekostning af andre forbru-

gere. Forbrugerne får de rigtige prissignaler om, hvad det koster at levere varmen 

og kan handle derefter. For varmeforsyningen vil den kostægte tarifering medføre 

et sikkert budgetteringsgrundlag, idet varmeforsyningen vil få dækket de faste 

omkostninger uanset variationer i forbruget.   

 

32.              Det fremgår endvidere, at et krav om at tariferingen for alle forbrugere 

skal overholde en sådan forskrift ikke vil være hensigtsmæssig, idet varmeforsy-

ningslovens § 20 stk. 2, (nu stk. 5, 1. pkt.) bestemmer, at der kan fastsættes for-

skellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områ-

der. Udvalget har tidligere tilkendegivet, at en varmeforsyning, hvor de allerede 

tilsluttede forbrugere dækkede værkets faste omkostninger, kunne tilbyde nye 

forbrugere tilslutning til priser, der i en periode alene gav værket dækning for de 

variable meromkostninger ved forsyningen til den/disse forbrugere. En sådan tari-

fering vil ikke gøre det dyrere for de øvrige forbrugere. 

 
BEGRUNDELSE 
33.              Henset til lovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske 

og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt vand, jf. vmfl. § 1, hensynet til de eksisterende forbrugere i Hindsholm 

kraftvarmeværk a.m.b.a.?s forsyningsområde, anlæggets samlede økonomi m.m., 

taler for en godkendelse af en speciel tarif til de godkendte lavenergihuse, således 

at disse forbrugere kan tiltrækkes.   

 

34.              Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, 1. pkt. hjemler prisdifferentiering, 

såfremt denne sker efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Den skal 

afspejle forskellige omkostningsforhold, og der må samlet set ikke blive tale om 

en forringelse af den økonomiske situation for det pågældende varmeforsyningsan-

læg på bekostning af allerede tilsluttede forbrugere.  
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35.              Udgangspunktet er som bemærket, at prisdifferentieringen skal være 

omkostningsbegrundet, uanset hvor i tariffen prisdifferentieringen sker.  

 

36.              Energitilsynet har ikke tidligere behandlet sager om prisdifferentiering 

på den variable del af tariffen. En prisdifferentiering på den variable afgift synes 

ikke at være i overensstemmelse med kostægthedsprincippet, eftersom den variab-

le betaling dækker de variable omkostninger, herunder væsentligst brændslet. Den 

variable betaling opkræves på baggrund af det målte forbrug. En MWh koster i 

almindelig tarifforståelse derfor det samme uanset om, man har et stort forbrug 

eller lille forbrug.  

 

37.              Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a.?s forslag om at fratrække udgif-

terne til det samlede ledningstab på 40 pct. i den variable afgift er begrundet i for-

ventning om, at dette ledningstab ikke forøges ved tilslutning af nye forbrugere. 

Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. er derfor af den opfattelse, at det ikke er nød-

vendigt at opkræve til ledningstab ved lavenergihusene. Fremover, og henset til at 

flere i området ønsker at bygge lavenergihuse, vil en sådan reduktion i den variab-

le afgift betyde, at lavenergihusenes betaling for ledningstabet væltes over på alle-

rede tilsluttede huse.  

 

38.               En differentiering på den variable afgift synes ikke at overholde ikke-

diskriminationskravet, ej heller at være omkostningsbegrundet. På baggrund heraf 

findes en speciel tarif for lavenergihusene for så vidt angår den variable afgift ikke 

at være i overensstemmelse med hverken lovens prisdifferentieringsbestemmelse 

eller Gas- og Varmeprisudvalgets bemærkninger hertil.  

 

39.              En modsat betragtning gør sig gældende for så vidt angår den faste 

afgift. Lavenergihuse skal opfylde klassificeringskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til 

Bygningsreglementet for småhuse 1998, hvorfor det er muligt at udregne en fak-

tisk øvre grænse for energiforbruget afhængig af boligernes størrelse. Et klasse 1 

lavenergihus må i henhold til disse klassificeringskrav maksimalt bruge 5,65 

MWh ((35 + 1100/130) = 43,46 kWh/m
2
 pr. år = 0,4346 MWh pr. m

2
 pr. år = 5,65 

MWh for et hus på 130 m
2
). Forbruget i lavenergihus klasse 1 svarer således til 

maksimalt ca. 31,22 pct. (5,65 MWh/ 18,1 MWh*100) af forbruget i et almindeligt 

hus. Det dokumenteres hermed, at et lavenergihus har et lille varmebehov og der-

med ikke behov for at trække så meget kapacitet (MW) som et hus med et stort 

varmebehov. Derfor er det ud fra et kostægthedsprincip rimeligt, at det er på den 

faste betaling, at prisdifferentieringen sker.  

 

40.              Abonnementsprisen forbliver uændret, hvorfor der ikke er noget at 

bemærke. En differentiering af abonnementsprisen ville dog hverken være om-

kostningsbegrundet eller opfylde kravene om objektivitet og ikke-diskrimination.  
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41.              Sammenfattende findes en differentiering på den faste afgift at afspejle 

forskellige omkostningsforhold, samtidig med at der ikke vil blive tale om en for-

ringelse af den økonomiske situation for det pågældende varmeforsyningsanlæg på 

bekostning af allerede tilsluttede forbrugere. Lavenergihusene betaler selv installa-

tion og stikledning, og hovedledningen, der er lagt for at forsyne disse huse, er 

betalt over grundprisen via byggemodningsbidraget. Antallet af forbrugere øges, 

hvorfor der hermed er flere til at bære omkostningerne ved den kollektive varme-

forsynings drift.  

 

42.              Ved at prisdifferentiere på den faste afgift og ikke den variable afgift 

vil forbrugerne betale hver deres andel af de omkostninger, der er nødvendige af 

hensyn til den enkeltes forsyning. Dermed opnås den mest rimelige tarifering i 

forhold til den enkelte forbruger. Ingen forbrugere opnår derved økonomiske for-

dele på bekostning af andre forbrugere. 


