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RESUMÉ 
1.       Ved brev af 13.01.06 har Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) anmo-

det Energitilsynet om at tage stilling til, hvorvidt selskabet kan yde støtte til nogle 

af Vestegnens fjernvarmeselskabers lokale informationskampagner om energispa-

reaktiviteter. Det er hensigten, at et støttebeløb på højst 80.000 kr. fordeles på 

indtil 4 kampagner af max. 20.000 kr. pr. kampagne.  

 

2.       VEKS er et transmissionsselskab, der videresælger fjernvarme fra producen-

ter af fjernvarme i det storkøbenhavnske fjernvarmeområde, til 19 lokale varme-

forsyninger, som herefter på distributionsniveau leverer fjernvarme til slutbrugere.  

 

3.       Sagen indebærer følgende spørgsmål:  

 

4.       Kan energispareaktiviteter, afholdt i medfør af bek. nr. 816 af 17.09.01 om 

energispareaktiviteter i varmeforsyningsvirksomheder, betragtes som nødvendige 

omkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

5.       Kan VEKS' støtte til informationskampagner vedrørende energispareaktivi-

teter hos lokale forsyningsselskaber indenfor VEKS' forsyningsområde, betragtes 

som en indregningsberettiget omkostning, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

6.       Kan VEKS gennem anvendelse af egne arbejdstimer til støtte af informati-

onskampagner vedrørende energispareaktiviteter hos de lokale varmeforsyninger i 

VEKS' forsyningsområde, indregne selskabets gennemsnitlige timelønsomkost-

ninger for den relevante medarbejderkategori, og samtidig indregne et beregnet 

dækningsbidrag, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. § 21, stk. 4.  

Ad første spørgsmål 

 

7.        Indledningsvis er spørgsmålet om de energispareaktiviteter, der iværksættes 

i medfør af bek. nr. 816 af. 17.09.01 om energispareaktiviteter i varmeforsynings-

virksomheder kan anses som nødvendige omkostninger efter varmeforsyningslo-

ven.  
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8.       Sekretariatet finder, at da de energispareaktiviteter, som skal udføres inden 

for rammerne af bek. 816 af 17.09.01 om energispareaktiviteter, er at betragte som 

offentlige forpligtelser for de lokale varmeforsyninger, der modtager varme fra 

VEKS, kan de lokale forsyninger ved levering til det indenlandske marked af op-

varmet vand eller damp indregne nødvendige udgifter til sådanne aktiviteter i var-

mepriserne.  

AD ANDET SPØRGSMÅL 

9.       Herefter følger selve hovedspørgsmålet, som omhandler, hvorvidt også 

VEKS som transmissionsselskab kan indregne støtte på op til i alt 80.000 kr./år 

som nødvendige omkostninger i varmeprisen, i forbindelse med informationskam-

pagner om energispareaktiviteter hos lokale fjernvarmeselskaber indenfor VEKS' 

forsyningsområdelokale.  

 

10.   Sekretariatet finder, at VEKS' udgifter på op til i alt 80.000 kr./år i forbindel-

se med informationskampagner om energispareaktiviteter, der rettes mod slutbru-

gere hos fjernvarmeselskaber indenfor VEKS' forsyningsområdelokale, kan anses 

for indregningsberettigede omkostninger. Dette forudsætter dog,  

 at energispareaktiviteterne er omfattet af bek. nr. 816 af 17.09.01  

 at aktiviteterne derfor skal være ikke-kommercielle og tilbydes vederlags-

frit til forbrugerne  

 at varmeforsyninger, der indenfor VEKS' forsyningsområde modtager 

ovennævnte støtte, under deres budgetlægning og regnskabsaflæggelse 

modregner den modtagne støtte i egne energispareaktiviteter, som iværk-

sættes efter bek. nr. 816. Herved sikres, at varmeprisen hos slutbrugerne 

ikke forøges udover hvad den ellers ville være steget, såfremt de lokale 

forsyninger i VEKS' forsyningsområde selv have opkrævet udgifterne 

herved  

 at de lokale varmeforsyninger ved udarbejdelse af budgetter og aflæggelse 

af regnskaber specificerer deres omkostninger til energispareopgaver  

 at støtten fremgår af VEKS' budgetter og regnskaber som anmeldes til 

Energitilsynet, og  

 at støtten ikke rammer det loft som Energistyrelsen kan beslutte efter be-

kendtgørelsen  

AD TREDJE SPØRGSMÅL 

11.   VEKS ønsker mulighed for, at selskabets støtte til informationskampagner 

vedrørende energispareaktiviteter hos lokale forsyninger i VEKS' forsyningsområ-

de, også kan foretages gennem anvendelse af egne arbejdstimer. Selskabet ønsker i 

den forbindelse udover de gennemsnitlige timelønsomkostninger for den relevante 

medarbejderkategori, som anvendes ved arbejdet, også at indregne et dækningsbi-

drag på 120%. Dette dækningsbidrag skal - udover de direkte lønomkostninger  - 

dække omkostninger til husleje, inventar, lys, varme, porto, efteruddannelse og 

kørsel. Dækningsbidraget er ifølge VEKS fastsat ud fra hvad rådgivende ingeniør-

firmaer anvender.  

 

12.   Sekretariatet finder ikke, at de 120% i dækningsbidrag, der benyttes i private 

rådgivningsfirmaer, kan anvendes, uden at VEKS konkret begrunder, at dette er 

rimeligt i forhold til de aktiviteter der her er tale om.  
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AFGØRELSE 
13.   Det meddeles Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S,  

 

14.   at energispareaktiviteter, som skal udføres inden for rammerne af bek. 816 af 

17.09.01 om energispareaktiviteter, er at betragte som offentlige forpligtelser for 

de lokale varmeforsyninger, der modtager varme fra VEKS, hvorved varmeforsy-

ningerne ved levering til det indenlandske marked af opvarmet vand eller damp 

kan indregne nødvendige udgifter til sådanne aktiviteter i varmepriserne, jf. vfl. § 

20, stk. 1, jf. § 29, stk. 1, nr. 1-3.  

 

15.    

 at VEKS' udgifter på op til i alt 80.000 kr. i forbindelse med informati-

onskampagner om energispareaktiviteter, der rettes mod slutbrugere hos 

fjernvarmeselskaber indenfor VEKS' forsyningsområdelokale, kan anses 

som indregningsberettigede omkostninger, jf. vfl. § 20, stk. 1, jf. § 29, stk. 

1, nr. 1-3, forudsat  

 at energispareaktiviteterne er omfattet af bek. nr. 816 af 17.09.01  

 at aktiviteterne derfor skal være ikke-kommercielle og tilbydes vederlags-

frit til forbrugerne, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1  

 at varmeforsyninger, der indenfor VEKS' forsyningsområde modtager 

ovennævnte støtte, under deres budgetlægning og regnskabsaflæggelse 

modregner den modtagne støtte i egne energispareaktiviteter, som iværk-

sættes efter bek. nr. 816. Herved sikres, at varmeprisen hos slutbrugerne 

ikke forøges udover hvad den ellers ville være steget, såfremt de lokale 

forsyninger i VEKS' forsyningsområde selv have opkrævet udgifterne 

herved  

 at de lokale varmeforsyninger ved udarbejdelse af budgetter og aflæggelse 

af regnskaber specificerer deres omkostninger til energispareopgaver, jf. 

bekendtgørelsens § 17, stk. 1  

 at støtten fremgår af VEKS' budgetter og regnskaber som anmeldes til 

Energitilsynet, jf. vfl. § 21, stk. 1, og  

 at støtten ikke rammer det loft som Energistyrelsen kan beslutte, jf. be-

kendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 4.  

16.    

 at VEKS ved anvendelse af egne arbejdstimer til støtte ved energispare-

kampagne hos de lokale varmeforsyninger i VEKS' forsyningsområde, ik-

ke kan anvende 120% i dækningsbidrag, der benyttes i private rådgiv-

ningsfirmaer, uden at VEKS konkret begrunder, at dette er rimeligt i for-

hold til de aktiviteter der her er tale om, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4.  
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SAGSFREMSTILLING 
VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S 

17.   VEKS I/S er et transmissionsselskab, som ejes af 11 vestegnskommuner i det 

storkøbenhavnske område. Siden etableringen af VEKS i 1984 videresælger 

VEKS varme til 19 lokale fjernvarmeforsyninger i de 11 ejerkommuner Alberts-

lund, Brøndby, Greve, Hvidovre, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Roskilde, Rød-

ovre, Solrød og Vallensbæk. De lokale fjernvarmeselskaber sælger herefter var-

men videre til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner. Interessentsel-

skabet VEKS dækker, hvad der svarer til 150.000 familiers behov for varme og 

varmt vand.  

 

18.   VEKS modtager kraftvarme fra producenten Energi E2 samt forbrændingsan-

læggene i det storkøbenhavnske fjernvarmeområde.  

 

19.   Samtidig hermed udveksles varme med Centralkommunernes Transmissions-

selskab I/S (CTR I/S), der er transmissionsselskab for fjernvarmeforsyningerne i 

København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe samt Tårnby kommuner. CTR's og 

VEKS's net er forbundne, så reservekapacitet og overskydende varmeproduktion i 

ét område kan udnyttes i det andet. Der er således tale om et kompliceret samspil 

mellem producenter, transmissionsnet og distributionsnet.  

 

20.   Største del af fjernvarmen leveres af Avedøreværket (Energi E2), med 64% 

(2004) af varmeproduktionen. Endvidere dækker affaldsforbrændingsanlæg i Ros-

kilde (KARA) samt Taastrup og Glostrup (begge Vestforbrænding) ca. 31% 

(2004) af VEKS' transmitterede varmeproduktionen.  

 

21.   Afhængigt af graddage og driftssituationen, får VEKS herudover også varme 

fra henholdsvis varmeproduktion hentet gennem CTR (ca. 3% i 2004), egne spids-

lastanlæg, samt 39 lejede spids- og reservelastanlæg, der tilhører de lokale distri-

butionsselskaber.  

VEKS' HENVENDELSE 

22.   VEKS har fået forespørgsler fra Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber om at 

yde økonomisk støtte til deres lokale kampagner, der rettes til udvalgte grupper af 

forbrugere.  

 

23.   VEKS har ved brev af 13.01.06 anmodet om Energitilsynets stillingtagen til, 

hvorvidt omkostninger ved en sådan støtte kan indregnes som nødvendige om-

kostninger i VEKS' varmepris.  

 

24.   VEKS anfører, at selskabets mulige involvering i kampagnerne betinges af, at 

de indhøstede erfaringer og resultater kan formidles til og anvendes af VEKS' 

øvrige kunder. Med kampagner menes informationskampagner med henblik på at 

reducere energiforbruget hos slutkunderne.  

 

25.   Det er hensigten, at støtten skal ske ved direkte økonomisk støtte og/eller i 

form af arbejdstimer. Støtten gives dog alene såfremt VEKS kan opnå indflydelse 

på kampagnernes form, indhold og mål. Omfanget fastlægges nærmere ud fra de 

aktuelle ønsker og muligheder.  
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26.   VEKS henviser endvidere til, at såfremt kampagnerne iværksættes, vil de 

indeholde klart definerede målsætninger for så vidt angår handlings- og tidsplaner, 

budgetter samt ressourceforbrug i øvrigt.  

 

27.   Selskabets Bestyrelse, dets Brugerråd[1] samt selskabets Teknikerudvalg[2] 

har alle tilsluttet sig de påtænkte initiativer.  

 

28.   Ifølge VEKS kan der peges på flere fordele ved at selskabet kan støtte kam-

pagner til fremme af fjernvarme:  

 

29.    For det første kan kunderne bedre forstå fjernvarmens vej fra produktion til 

radiator. For det andet vil kampagner ofte vil have en bedre udnyttelse af fjern-

varmen som tema, hvilket må betragtes som en fordel for fællesskabet. For det 

tredje bliver VEKS generelt synliggjort mere, og for det fjerde opnås mulighed for 

en bedre videndeling samt erfaringsudveksling blandt Vestegnens fjernvarmesel-

skaber.  

RESPONSUM FRA SELSKABETS ADVOKAT 

30.   VEKS har til sit brev af 13.01.06 vedlagt et responsum fra selskabets advokat 

af 28.10.05. I dette responsum afgrænses formålet med den påtænkte støtte til, at 

kampagnerne påtænkes at være af informativ karakter med henblik på at reducere 

energiforbruget hos slutbrugerne. Det er hensigten, at støtten ikke vil udgøre mere 

end 20.000 kr. pr. kampagne, og at der årligt støttes op til 3-4 kampagner. Herved 

kan støttemidlerne udgøre i alt max. 80.000 kr./år.  

 

31.    I den forbindelse henviser advokaten til bek. nr. 816 af 17.09.01 vedr. ener-

gispareaktiviteter i varmeforsyningsvirksomheder, hvor der findes hjemmel til at 

iværksætte energispareaktiviteter.  

 

32.   På baggrund af en gennemgang af bekendtgørelsens § 1, stk. 1-2 og stk. 4 

samt bekendtgørelsens § 2, § 4, § 9, stk. 3, og § 10 (se nærmere nedenfor), finder 

advokaten, at varmeforsyningsselskaber har en lovhjemlet ret og pligt til at infor-

mere forbrugerne om energibesparende foranstaltninger, herunder informations-

kampagner.  

 

33.   Selskabets advokat finder derimod ikke, at VEKS er omfattet af definitionen 

på en varmeforsyningsvirksomhed, da selskabet ikke leverer opvarmet vand m.v. 

til forbrugerne, men varme til fjernvarmeforsyningsselskaberne i lokalområdet.  

 

34.   På den baggrund gennemgår advokaten herefter de uskrevne kommunalretli-

ge grundsætninger (kommunalfuldmagten), og henviser efterfølgende til, at det af 

§ 2, stk. 1, i VEKS' vedtægter samtidig fremgår, at interessentskabets formål er at 

fremme den mest samfunds- og forbrugerøkonomiske anvendelse af varme. Heref-

ter konkluderes, at der ikke selskabsretligt, kommunalretligt, eller efter varmefor-

syningsloven er noget til hinder for, at VEKS yder støtte til de påtænkte informati-

onskampagner.  

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359362%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221555&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn1
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359362%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221555&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn2
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SUPPLERENDE OPLYSNINGER FRA VEKS 

ENERGIEFFEKTIVITET 

35.   Ved e-post af 29. og 30.05.06, henviser VEKS uddybende til, at der ved ud-

valgte grupper af forbrugere som fremtidige energisparekampagner kan tænkes 

rettet i mod, menes eksempelvis følgende: Forbrugere med gulvvarmeanlæg, for-

brugere med énstrengede varmeanlæg, forbrugere med elvarme, forbrugere med en 

dårlig afkøling, samt forbrugere med ekstraordinært stort varmeforbrug pr. m2.  

 

36.   Formålet med kampagnerne er at øge energieffektiviteten (se nedenfor) gene-

relt betragtet, og at gøre de erhvervede erfaringer tilgængelige for en større kreds. 

De lokale fjernvarmeselskaber gennemfører allerede i dag kampagner, men der 

findes et ønske om, at de erfaringer, der indhentes via disse kampagner i større 

udstrækning end i dag bliver tilgængelige for alle VEKS' kunder.  

 

37.   VEKS oplyser, at begrebet energieffektivitet blandt andet dækker over:  

 En reduktion af energiforbruget hos slutbrugerne.  

 En bedre udnyttelse af fjernvarmen, herunder bedre energiudnyt-

telse, fx ved at fremme en bedre afkøling af fjernvarmevandet.  

ØKONOMISK EFFEKT AF STØTTE 

38.   Såfremt støtten til fjernvarmeforsyningerne som oplyst udgør 80.000 kr. pr. 

år, svarer det til en forhøjelse af VEKS' varmepris med 1 øre/GJ, hvilket vil udgø-

re en årlig omkostning på 60-70 øre pr. slutbruger i forsyningsområdet.  

Støtte i form af egne arbejdstimer 

 

39.   Endvidere henviser VEKS til, at såfremt støtten sker ved anvendelse af egne 

arbejdstimer, vil selskabet anvende timesatser for de aktuelle medarbejdere, der er 

inddraget i den aktuelle kampagne. Medarbejderne er inddelt i grupperne: Ledende 

medarbejdere, områdeledere, driftsmestre/ingeniører, montører/håndværkere og 

HK/TL-medarbejdere.  

 

40.   Selskabet har samtidig fremsendt nogle gennemsnitlige timepriser for oven-

nævnte personalegrupper. Timepriserne er opgjort for 2006 og excl. moms, men 

inkl. et dækningsbidrag på 120%. Dækningsbidraget dækker VEKS' omkostninger 

udover den direkte lønomkostning - dvs. omkostninger til husleje, inventar, lys, 

varme, porto, efteruddannelse og kørsel etc. VEKS oplyser, at dækningsbidraget 

svarer til, hvad rådgivende ingeniørfirmaer anvender. VEKS har valgt at anvende 

samme sats for dækningsbidrag, for ikke at give anledning til konkurrenceforvrid-

ning med den private sektor.  

 

41.   Afslutningsvis påpeger VEKS, at arbejdstimerne i praksis fx kan anvendes 

ved installering af logge-udstyr for efterfølgende analyse af registrerede målinger 

af forbrug m.v.  

 

42.   Nærværende tilsynsnotat har været sendt i høring hos VEKS den 12.06.06.  
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BEGRUNDELSE 
LOVGRUNDLAG   

43.   Energitilsynet administrerer prisreglerne i varmeforsyningsloven.  

 

44.   Kollektive varmeforsyningsanlæg kan i priserne for levering til det inden-

landske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne 

nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforsk-

ning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forplig-

telser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere 

perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsy-

ningssystemerne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Dette omfatter også 

driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser, jf. nærmere stk. 2.  

 

45.   Efter lovens § 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind såfremt tilsynet finder, 

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. 

Også vedtægtsbestemmelser er omfattet heraf, jf. nærmere lovens § 21, stk. 6.  

 

46.   Efter lovens § 29, stk. 1, kan transport- og energiministeren pålægge virk-

somheder, der driver et af loven omfattet anlæg, at  

1. udføre aktiviteter med henblik på at fremme tilslutningen til fjernvarme,  

2. kortlægge varmeforbruget i forsyningsområderne og energiforbruget i de 

af loven omfattede anlæg samt planlægge og medvirke til gennemførelsen 

af energibesparelser og energieffektiviseringer i de pågældende områder 

og anlæg,  

3. yde energirådgivning over for forbrugerne i forsyningsområderne  

 

47.   Efter bemærkninger til loven, omfatter aktiviteter med henblik på at fremme 

af tilslutning til fjernvarme, jf. stk. 1, nr. 1, bl.a. informations- og oplysningskam-

pagner.  

 

48.   Jf. bemærkninger til stk. 1, nr. 2, skal kort- og planlægningsaktiviteterne give 

grundlag for en vurdering af de realistiske potentialer for besparelser og effektivi-

seringer, herunder omkostningerne ved gennemførelse heraf. Samtidig skal priori-

teres for at opnår størst mulig miljøgevinst for midlerne som anvendes.  

 

49.   Af bemærkninger til stk. 1, nr. 3, følger endvidere, at ydelse af energirådgiv-

ning kan anvendes i forhold til såvel aktuelle som potentielle brugere i forsynings-

området. Dette kan omfatte både informationskampagner, opsøgende virksomhed 

samt individuel rådgivning.  

 

50.   I varmeforsyningslovens § 29, stk. 2, bemyndiges ministeren til at fastsætte 

nærmere regler om gennemførelse af regler i stk. 1. Ministeren har bl.a. med 

hjemmel heri udstedt bek. nr. 816 af 17.09.01 om energispareaktiviteter i varme-

forsyningsvirksomheder.  
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51.   Nedenfor følger et ekstrakt af væsentligere bestemmelser i bekendtgørelsen af 

betydning for afgørelsen:  

§ 1. Varmeforsyningsvirksomhederne skal iværksætte energispareaktiviteter 

for forbrugerne i deres forsyningsområder i overensstemmelse med miljø-

mæssige og samfundsøkonomiske hensyn.  

Stk. 2. Ved varmeforsyningsvirksomheder forstås i denne bekendtgørelse 

virksomheder, som har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, 

damp eller andre brændbare gasarter end naturgas til forbrugere med hen-

blik på bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand.  

Stk. 4. Ved energispareaktiviteter forstås i denne bekendtgørelse information 

og rådgivning til forbrugerne om, hvorledes energiforbruget kan nedbringes 

og effektiviseres i forbindelse med bygningers opvarmning og forsyning 

med varmt brugsvand.  

§ 2. Energispareaktiviteter, som omfattes af denne bekendtgørelse, skal væ-

re ikkekommercielle og tilbydes vederlagsfrit til forbrugerne  

Stk. 2. En aktivitet anses for ikkekommerciel, hvis den sædvanligvis ikke 

tilbydes eller efterspørges på markedsmæssige vilkår, herunder  

1. hvis aktiviteten er af generel karakter og rettet til en ubestemt mod-

tagerkreds, som ikke kan forventes at betale herfor, eller  

2. hvis aktiviteten er rettet til en kategori af modtagere, som sædvan-

ligvis ikke kan forventes at efterspørge aktiviteten på markedsmæs-

sige vilkår under hensyn til aktivitetens værdi isoleret set for mod-

tagerne  

§ 3. Varmeforsyningsvirksomhederne skal etablere fælles rådgivningsfunk-

tioner og lignende fælles aktiviteter, når hensynet til effektiviteten taler for 

det.  

Stk. 2. En varmeforsyningsvirksomhed kan selv udføre de opgaver, som 

virksomheden pålægges ved denne bekendtgørelse, eller ved aftale helt eller 

delvis overdrage udførelsen til andre virksomheder.  

§ 4. Varmeforsyningsvirksomhederne skal  udføre en planlægning af deres 

energispareaktiviteter med  

1. kortlægning af og prognose for varmeforbruget fordelt på forbru-

gerkategorier og anvendelser,  

2. registrering af virksomhedens igangværende og afsluttede energi-

spareaktiviteter og evaluering af virkningen af aktiviteterne og  

3. planlægning af virksomhedens energispareaktiviteter, herunder vi-

dereførelse af igangværende og iværksættelse af nye aktiviteter.  

Stk. 2. Ved registreringen og evalueringen som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal 

omkostningerne ifølge varmeforsyningsvirksomhedens revisorpåtegnede 

regnskab lægges til grund.  

Stk. 3. Varmeforsyningsvirksomhederne skal ved planlægningen af energi-

spareaktiviteterne tilstræbe, at aktiviteterne er tilstrækkelige under hensyn 

til forholdene i det enkelte forsyningsområde, herunder sammensætningen 

af varmeforbruget og mulighederne for energibesparelser hos forskellige ka-

tegorier af forbrugere.  
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Stk. 4. Varmeforsyningsvirksomhederne skal ved planlægningen prioritere 

energispareaktiviteterne i overensstemmelse med miljømæssige og sam-

fundsøkonomiske hensyn. Dog kan virksomhederne tillige i mindre omfang 

prioritere forsøgsprojekter og lignende, som ikke umiddelbart kan værdisæt-

tes efter de nævnte kriterier, hvis gennemførelsen af forsøget anses for nød-

vendig.  

Stk. 5. I planlægningen skal varmeforsyningsvirksomhederne vurdere mu-

ligheden for at samarbejde om energispareaktiviteter af fælles interesse med 

andre forsyningsvirksomheder, som ved lov er pålagt at fremme energibe-

sparelser hos forbrugerne, og med kommuner, foreninger og lignende, som 

virker for energibesparelser, herunder lokale Agenda 21-samarbejder  

§ 9. Varmeforsyningsvirksomhederne skal gennemføre deres energispareak-

tiviteter i overensstemmelse med planlægningen efter § 4.  

Stk. 3. Varmeforsyningsvirksomhederne skal inden for de i stk. 1 og 2 

nævnte rammer kunne tilbyde energispareaktiviteter vedrørende  

1. anskaffelse, justering og forbedring af opvarmningsanlæg hos for-

brugerne,  

2. forbrugernes adfærd ved anvendelse af varme,  

3. isolering og andre energibesparende foranstaltninger i bygninger.  

§ 10. Varmeforsyningsvirksomhederne skal, ?, tilbyde tilstrækkelige energi-

spareaktiviteter som nævnt i § 9 ved generel information til forbrugerne og 

individuel rådgivning af forbrugere, herunder opsøgende rådgivning over 

for relevante forbrugerkategorier.  

Stk. 2. Varmeforsyningsvirksomhederne skal særligt kunne tilbyde  

1. rådgivning og information i forbindelse med virksomhedens almin-

delige kontakt til forbrugerne og  

2. målrettet rådgivning til nye forbrugere om energibesparelser i for-

bindelse med deres tilslutning til varmeforsyningen.  

Stk. 3. Varmeforsyningsvirksomhederne skal formidle informationsmateria-

le fra myndigheder om energibesparelser og om statstilskud til energieffek-

tivisering.  

§ 11. Energistyrelsen kan beslutte :  

3. at nærmere angivne energispareaktiviteter, som tilbydes til forbru-

gerne i forbindelse med den almindelige forbrugerkontakt som 

nævnt i § 10, stk. 2, nr. 1, eller som i øvrigt er almindelige og ind-

byrdes sammenlignelige, ikke må overstige et nærmere angivet om-

fang pr. forbruger.  

§ 17. Varmeforsyningsvirksomhederne skal ved udarbejdelse af budgetter 

og aflæggelse af regnskaber specificere deres omkostninger til energispare-

opgaver, som er omfattet af denne bekendtgørelse.  

VEKS' VEDTÆGTER 

52.   Af § 2, stk. 1, i VEKS' vedtægter følger, at interessentskabets primære formål 

er, inden for det af interessentkommunerne omfattede område, at nyttiggøre den 

varme fra kraftvarmeværkerne, som opstår ved værkernes produktion af el samt 

anden overskudvarme fra affaldsforbrænding og større industrivirksomhed m.v., 

og varmen fra lokale varmeværker - til fremme af den mest samfundsøkonomiske 

og forbrugerøkonomiske anvendelse af varmen til bygningers opvarmning og for-

syning med varmt vand, samt bygningers komfortkøling m.v.  
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53.   Stk. 2: Interessentskabet driver og vedligeholder transmissionssystemet.  

 

54.   Stk. 6: Interessentskabet skal sikre den bedst mulige udnyttelse af produkti-

ons- og transmissionskapaciteten til opnåelse af størst mulig forsyningssikkerhed 

og billigst mulig varmeforsyning.  

 

55.   Stk. 8: Interessentskabet skal økonomisk hvile i sig selv.  

 

56.   Stk. 9: Interessentskabet kan indtræde i lands- eller regionalt dækkende sam-

arbejde med andre selskaber, organisationer og myndigheder.  

 

57. § 4, stk. 1: I forbindelse med interessentskabets indgåelse af aftaler om køb af 

varme og anden energi skal interessentskabet sikre, at den billigst mulige varme 

indgår i den samlede varmeforsyning.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

INDLEDNING 

58.   Sekretariatet forstår henvendelsen fra VEKS som et spørgsmål om selskabet 

med max. 80.000 kr./år må støtte højst 4 lokale informationskampagner om ener-

gispareaktiviteter, udført af fjernvarmeselskaber, der er beliggende indenfor 

VEKS' forsyningsområde. Hertil kommer om VEKS må indregne omkostninger 

hertil som nødvendige omkostninger med den virkning, at de indgår i priserne.  

 

59.   Sekretariatet lægger til grund, at rammerne for de aktiviteter, som VEKS 

ønsker at støtte, er omfattet af bekendtgørelse nr. 816 af 17.09.01 om energispare-

aktiviteter.  

 

60.   Ved reduktion af slutbrugernes energi forstås ifølge VEKS ligeledes det for-

hold, at energieffektiviteten generelt betragtet forøges. En forbedret energieffekti-

vitet dækker eksempelvis over en reduktion af energiforbruget hos slutbrugerne, 

og ved at der sker en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem fx en forbedret af-

køling af fjernvarmevandet.  

 

61.   Sekretariatet bemærker, at bek. nr. 816 om energispareaktiviteter ikke inde-

holder krav om, at Energitilsynet skal godkende varmeforsyningernes energispare-

aktiviteter, hverken ex ante eller ex post. Endvidere indeholder bekendtgørelsen 

ikke krav om, at tilsynet kan eller skal fremsætte vilkår ved udførelse af energispa-

reaktiviteterne.  

NØDVENDIGE OMKOSTNINGER 

62.   Fjernvarmeforsyningerne er i dag reguleret efter princippet om indregning af 

nødvendige omkostninger (hvile i sig selv-princippet).  

 

63.   Af vfl. § 20, stk. 1, følger, at varmeforsyningsanlæg i priserne for levering til 

det indenlandske marked af opvarmet vand eller damp kan indregne nødvendige 

udgifter til omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser.  
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64.   Det følger endvidere af vfl. § 29, stk. 1, at varmeforsyningerne er pålagt en 

række forpligtelser vedrørende energispareaktiviteter. Ministeren har i medfør af 

vfl. § 29, stk. 2, fastsat en række regler vedr. effektiviserings- og besparelsesakti-

viteter ved bekendtgørelse nr. 816 af 17.09.01 om energispareaktiviteter.  

 

65.   Det følger af bekendtgørelsens § 1, at forsyningerne skal iværksætte energi-

spareaktiviteter for forbrugerne i forsyningsområdet. Energispareaktiviteterne skal 

være ikke-kommercielle og tilbydes vederlagsfrit til forbrugerne, jf. nærmere § 2 i 

bekendtgørelsen.  

 

66.   Jf. § 3 i bekendtgørelsen, kan forsyningerne enten vælge selv at udføre ener-

gispareaktiviteterne, eller gennem aftale helt eller delvist overdrage disse opgaver 

til andre virksomheder. Samtidig følger, at forsyningerne skal etablere fælles råd-

givningsfunktion og lignende fælles aktiviteter, når hensynet for effektiviteten 

taler for dette.  

 

67.   Endvidere følger af bekendtgørelsens § 4, at forsyningerne skal planlægge 

energispareaktiviteter ved kortlægning og prognosticering af varmeforbruget, samt 

udarbejde rapporter for planlægningen af energispareaktiviteter. Under planlæg-

ningen skal forsyningerne vurdere muligheder for samarbejde med andre aktører 

ved udførelsen af energispareaktiviteterne.  

 

68.   Af bekendtgørelsens § 9 følger, at forsyningerne skal tilbyde energispareakti-

viteter vedrørende bl.a. justering af opvarmningsanlæg hos forbrugerne, samt om 

forbrugernes adfærd ved anvendelse af varme.  

 

69.   Endelig følger af bekendtgørelsens § 10, at forsyningerne skal tilbyde til-

strækkelige energispareaktiviteter gennem generel information til forbrugerne og 

individuel rådgivning af forbrugere, herunder opsøgende rådgivning over for rele-

vante forbrugerkategorier.  

 

70.   Forsyningerne har således som netop gennemgået efter bekendtgørelsen en 

ret og pligt til at informere forbrugerne om energibesparende foranstaltninger.  

 

71.   På den baggrund indstiller sekretariatet for så vidt angår de lokale varmefor-

syninger, som aftager varme fra VEKS, at omkostninger til energispareaktiviteter 

omfattet af bek. 816, udgør pålagte offentlige forpligtelser, der kan indregnes i 

forsyningernes varmepriser, jf. vfl. § 20, stk. 1.  

VEKS' STØTTE TIL DE LOKALE VARMEFORSYNINGER 

72.   De 19 lokale forsyninger indenfor VEKS' forsyningsområde, er omfattet af 

definitionen på varmeforsyningsselskaber, som er angivet i bekendtgørelse nr. 

816, idet de lokale forsyninger har til formål at levere energi i form af opvarmet 

vand eller damp til forbrugere, med henblik på bygningers opvarmning eller for-

syning med varmt brugsvand, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2.  

 

73.   Da VEKS alene leverer varme til de 19 lokale forsyninger, men ikke til slut-

brugere, er VEKS ikke pålagt samme forpligtelser vedrørende energispareaktivite-

ter, som følger af bek. nr. 816. VEKS har således ikke en pligt til at informere 

forbrugerne om energibesparende aktiviteter.  
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74.   Bekendtgørelsen forudsætter fælles rådgivningsfunktioner når hensynet til 

effektiviteten taler for det, samt mulighed for hel eller delvis overdragelse af ener-

gispareaktiviteterne til andre virksomheder, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2.  

 

75.   Samtidig skal forsyningerne i planlægningen vurdere muligheden for at sam-

arbejde om energispareaktiviteter af fælles interesse med andre forsyninger, som 

er pålagt at fremme energibesparelser hos forbrugerne, jf.  bekendtgørelsens § 4, 

stk. 5.  

 

76.   Sekretariatet finder, at et eventuelt samarbejde i VEKS' forsyningsområde 

mellem de lokale forsyninger og VEKS om energispareaktiviteter, kan bevirke 

visse stordriftsfordele under udførelse af de pålagte energispareaktiviteter, som 

overstiger merudgifterne (se straks nedenfor) herved, hvilket kan komme alle for-

brugerne i hele VEKS' forsyningsområde til gode. Endvidere kan der ved et sam-

arbejde ikke ses bort fra muligheden for en bedre videndeling samt erfaringsud-

veksling om energispareaktiviteter indenfor VEKS' samlede forsyningsområde.  

 

77.   Den påtænkte samlede kampagnestøtte på højst 80.000 kr./år, svarer ifølge 

VEKS til 60-70 øre pr. forbruger i dets forsyningsområde. Omregner man den 

samlede kampagnestøtte i forhold til de 19 lokale forsyninger, giver det i gennem-

snit en støtte på max. 4.211 kr. pr. forsyning.  

 

78.   På denne baggrund indstiller sekretariatet, at Energitilsynet ikke har indven-

dinger mod, at VEKS' påtænkte støtte på højst 80.000 kr. til informationskampag-

ner om energispareaktiviteter, rettet mod slutbrugere hos fjernvarmeselskaber i 

VEKS' forsyningsområdelokale, bliver indregnet som nødvendige omkostninger, 

jf. vfl. § 20, stk. 1, jf. § 29, stk. 1, nr. 1-3, dog under forudsætning af  

 at støtten gives til aktiviteter som er omfattet af bek. nr. 816 af 17.09.01,  

 at aktiviteterne derfor skal være ikke-kommercielle og tilbydes vederlags-

frit til forbrugerne, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1  

 at varmeforsyninger, der indenfor VEKS' forsyningsområde modtager 

ovennævnte støtte, under deres budgetlægning og regnskabsaflæggelse, ef-

ter § 17, stk. 1, i bekendtgørelsen, modregner den modtagne støtte i egne 

energispareaktiviteter. Herved sikres, at varmeprisen hos slutbrugerne ikke 

forøges udover hvad den ellers ville være steget, såfremt de lokale forsy-

ninger i VEKS' forsyningsområde selv have opkrævet udgifterne herved.  

 at støtten fremgår af VEKS' budgetter og regnskaber som anmeldes til 

Energitilsynet, jf. vfl. 21, stk. 1, og  

 at støtten ikke rammer det loft som Energistyrelsen kan beslutte, jf. be-

kendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 4.  

 

79.   Energitilsynet må samtidig fremhæve, at tilsynet ikke hermed giver et "carte 

blanche" til at VEKS - eller varmeforsyninger i øvrigt - i ubegrænset omfang kan 

indregne enhver udgift til afholdelse af energispareaktiviteter, som nødvendige 

omkostninger. Tilsynet kan til enhver tid på baggrund af klage eller ved egen drift 

efter en konkret vurdering tilsidesætte urimelige udgiftsbeløb, jf. varmeforsynings-

lovens § 21, stk. 4.  
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STØTTE GENNEM ANVENDELSE AF ARBEJDSTIMER 

80.    VEKS har oplyst, at såfremt støtten sker ved anvendelse af selskabets perso-

nale, vil antal arbejdstimer og gennemsnitlige timesatser for de aktuelle medarbej-

dere, der er inddraget i den aktuelle kampagne, skulle lægges til grund.  

 

81.   I timesatserne for 2006 indregnes samtidig et dækningsbidrag på 120%. Dette 

bidrag dækker selskabets omkostninger udover den direkte lønomkostning ? dvs. 

fx omkostninger til husleje, inventar, lys, varme, porto, efteruddannelse og kørsel. 

Dækningsbidraget svarer til, hvad rådgivende ingeniørfirmaer anvender. VEKS 

påtænker at anvende samme sats for dækningsbidrag, for ikke at give anledning til 

konkurrenceforvridning med den private sektor.  

 

82.   Som omfattet af hvile i sig selv-princippet, jf. § 2, stk. 8, i selskabets vedtæg-

ter, kan VEKS alene indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen, jf. nærme-

re vfl. § 20, stk. 1.  

Ved vurdering heraf, indstiller sekretariatet, at Energitilsynet ikke finder, at de 

120% i dækningsbidrag, der benyttes i private rådgivningsfirmaer, kan anvendes, 

uden at VEKS konkret begrunder, at dette er rimeligt i forhold til de aktiviteter der 

her er tale om, jf.  

 
[1]  Selskabets samarbejdsforum i forhold til de lokale fjernvarmeselskaber.  

[2] Rådgivende udvalg for selskabets bestyrelse. Medlemmerne af teknikerudvalget udpeges af de 11 interessent-

kommuner og har typisk deres daglige virke i de respektive ejerkommuners tekniske forvaltninger, miljøforvalt-
ninger eller forsyningsafdelinger. 
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