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RESUMÉ  
1. I notatet søges belyst, hvilke fysiske forhold hos forbrugeren, der kan være af 

betydning/danne grundlag for fastlæggelsen af et varmeværks krav på betaling af 

fast afgift.  

 

2. Gas- og varmeprisudvalget har til stadighed anbefalet, at fjernvarmen afregnes 

efter en så kostægte tarifering som muligt.  

 

3. Dette indbærer, at et værks faste omkostninger så vidt muligt dækkes af faste 

afgifter og de variable omkostninger af forbrugsafgifter. Derved opnås den mest 

retfærdige tarifering i forhold til den enkelte forbruger.  

 

4. På kortere sigt er alle omkostninger faste, og dermed uafhængige af forbruge-

rens varmeaftag, bortset fra udgifter til varmekøb/brændselskøb, vand kemikalier 

samt el til pumper.  

 

5. Fast afgift skal betales så længe forbrugerens ejendom er tilsluttet eller er til-

pligtet at være tilsluttet ledningsnettet. Afgiften er ikke udtryk for forbruget, men 

udgør et bestemt beløb pr. år, og er forbrugerens betaling for at have rådighed over 

en vis del af værkets kapacitet.  

 

6. Notatet søger dog ikke at belyse hvilke omkostninger, der kan/bør indregnes i 

den faste afgift, og heller ikke spørgsmålet om fordeling af omkostningerne på fast 

og variabel afgift, d.v.s ikke problemstillingerne vedrørende selve tariferingen.  

 

7. Ved gennemgang af de af Gas- og varmeprisudvalget over årene trufne afgørel-

ser tegner der sig et varieret og broget billede, men udgangspunktet er, at der skal 

betales fast afgift af benyttede arealer, der kan udgøre en mulig udnyttelse af var-

meværkets kapacitet.  

 

8. Det er ikke afgørende, om arealerne rent faktisk almindeligvis opvarmes, eller 

om der i rummene er installeret varmekilder (radiatorer) der trækker på værkets 

kapacitet.  
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9. Det afgørende er, om der er mulighed for, at arealerne kan opvarmes ved var-

me, der er produceret på værket, eksempelvis ved at åbne en dør eller gennem 

andre uopvarmede lokaler.  

 

10. Om rummet rent faktisk også udgør en potentiel belastning af varmeværkets 

kapacitet er i sidste ende et domstolsanliggende, idet dette forudsætter en besigti-

gelse på stedet.  

 

11. Som eksempler på arealer, der måske efter forbrugeren mening umiddelbart 

ikke skulle indregnes i beregningsgrundlaget for den fast afgift, og som er blevet 

vurderet af Gas-og varmeprisudvalget kan nævnes: butikker, entreer, erhvervsarea-

ler, forretningslokaler, gangarealer, garager, indvendig forbindelse mellem to byg-

ningsdele, kælderlokaler, lagerrum, loftsarealer, nedbrændte og nedrevne ejen-

domme, portarealer, tagetager, tilbygninger, trappearealer, ubebyggede grunde, 

udestuer, udhuse, værkstedsarealer.  

 

12. I denne forbindelse anføres, at udvalget har fundet, at en "simpel" plombering 

af dele af en forbrugers interne anlæg, har været tilstrækkelig, til at reducere 

grundlaget for opkrævning af fast afgift.  

 

13. Grundlaget for indstillingen er alene referaterne fra gas- og varmeprisudvlagets 

møder frem til 1. jan 2000. Referaterne fra Elprisudvalget møder er ikke gennem-

gået.  

 
AFGØRELSE  
14. Energitilsynet vedtog  

 

15. at Energitilsynet fortsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere og 

varmeværker vedrørende fastlæggelse af det fysiske grundlag for betaling af fast 

afgift og de dertil knyttede problemstillinger.  

 

16. at Tilsynet ikke på nuværende tidspunkt finder grundlag for at ændre de hidtil 

fastlagte retningslinier for fastlæggelse af det fysiske grundlag for betaling af fast 

afgift, men at Tilsynet dog ? såfremt spørgsmålet om, hvorvidt en af et varmeværk 

foretagen plombering af dele af en forbrugers interne anlæg kan sidestilles med 1) 

egentlig fysisk nedtagning af radiatorer (hvis grundlaget er hedefladeareal) eller 

med 2) reduktion af det areal eller rumfang, (hvis grundlaget er m2 eller m3), der 

belaster værkets kapacitet - vil revurdere den af Gas- og varmeprisudvalget tidlige-

re foretagne vurdering, hvorefter en plombering af det interne anlæg er tilstrække-

lig til at reducere forbrugerens forpligtelse til at betale fast afgift.  
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SAGSFREMSTILLING 
GRUNDMATERIALET 

17. Grundmaterialet er indeholdt i et medfølgende bilag, men et koncentrat af de af 

Gas- og varmeprisudvalget trufne afgørelser kan gengives således:  

DANSKE FJERNVARMEVÆRKERS TARIFVEJLEDNING 

 

Dato Sag Afgørelse 

02-11-1981 
Omlægning af grundlaget for opmålt rum-

fang. 
Ikke urimeligt. 

14-12-1981 

Ændring af vilkår for leverancer. Kun 

bortfald af betalingsforpligtelse ved ejen-

dommens nedrivning. 

Urimeligt. 

01-02-1982 
Udnyttet, men ubeboelig tagetage medreg-

net i udmålingsgrundlaget. 
Urimeligt. 

01-02-1982 
Tarifomlægning. Ikke opkrævet fast afgift 

af rum med elopvarmning. 

Bedømmelse kunne 

ikke foretages på 

foreliggende grund-

lag. 

22-03-1982 
Tarifomlægning. Udmåling på grundlag af 

m3 tilsluttet rumfang. 
Ikke urimeligt. 

22-03-1982 
Tarifomlægning. Nedtagning af radiatorer 

i udhuse, garager o.l. medfører reduktion. 
Ikke urimeligt. 

22-03-1982 

Nedtagning af radiatorer i enkelte rum i 

almindeligt boligareal medfører ikke re-

duktion. 

Urimeligt. 

03-05-1982 

Installering af varmepumpe og ekstra iso-

lering. Ingen tilslutning til nettet. Pålagt 

tilslutningspligt inden opførelse. 

Fast afgift ikke 

urimelig. 

07-06-1982 

Tilslutningspligt. Fjervarmeforsyning 

etableret til usolgte grunde. Fordeling efter 

opvarmeligt rumfang. 

Samtlige faste om-

kostninger indreg-

nes. 

07-06-1982 

Den potentielle belastning af værket ikke 

fuldt ud proportionalt med husenes opvar-

melige rumfang. 

Ikke urimelig forde-

ling af faste afgifter. 

04-10-1982 Opmåling af husenes rumfang. 

Urimeligt at med-

regne ikke beoeligt 

rumfang i grundla-

get for fast afgift. 

01-11-1982 

Spørgsmål om afregning skal ske på basis 

alene af en fast afgift eller delvis som en 

variabel forbrugsafhængig afgift. 

Aftalebrud kan kun 

bedømmes af dom-

stolene. 

01-11-1982 

Opkrævning af fast afgift i forhold til bo-

ligareal, som dette fremgår af BBR-

registeret. 

Ikke urimeligt at 20 

% af udgifter til 

brændsel og elektri-

citet indregnes i den 

faste afgift. 

01-11-1982 
Forhøjelse af fast afgift fra 8 kr. til 55 kr. / 

m2 hedeflade. 
Ikke urimeligt. 
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Dato Sag Afgørelse 

01-11-1982 

Udmåling af fast afgift efter opvarmeligt 

rumfang er udtryk for den enkelte forbru-

gers belastning af det kollektive varmesy-

stem. 

Ikke urimeligt. 

01-11-1982 
Fast afgift fordelt efter en enhed lig et 

enfamiliehus. 

Ikke urimeligt. Der 

må være spillerum 

for ansættelse af 

udmålingskriterier. 

01-11-1982 
Fast afgift opkrævet efter installeret m2 

hedeflade. 

Vurderingsgrundlag 

ikke til stede. 

06-12-1983 
Reduktion af det afgiftpligtige rumfang 

ved nedtagelse af radiatorer. 

Ikke enhver nedta-

gelse af radiatorer 

medfører reduktion i 

det opvarmelige 

rumfang. 

14-03-1983 
Grundlaget for fast afgift ændret fra m3-

hedeflade til m2-bruttoareal. 

Urimeligt at med-

regne uopvarmelige 

kælderrum i grund-

laget, da der ikke 

var installeret fjern-

varme i kældereta-

gen. 

14-03-1983 
Reduktion af fast afgift, afregnet efter 

kcal/h, efter nedtagning af rediatorer. 

Ikke indvending 

imod ansættelse af 

bundgrænse for fast 

afgift. 

14-03-1983 

Omlægning af tariffen, så fast afgift dæk-

kede faste omkostninger inklusive 10 % af 

brændselsudgifterne. 

Ikke indvending 

mod tariffen, idet et 

tilnærmet udtryk for 

den enkelte forbru-

gers belastning af 

systemet. 

14-03-1983 
Grundlaget for fast afgift ændret fra m3-

hedeflade til m2-bruttoareal. 

Urimeligt at medta-

ge uopvarmede 

kælderrum.  

29-08-1983 
Opkrævning af fast afgift for rumfang, der 

lå uden for huset. 

Urimeligt at med-

regne rumfang, der 

ikke er beboeligt. 

29-08-1983 

Nedtagning af radiatorer i et uudnyttet 

forretningslokale i tilknytning til privatbe-

boelse. 

Ikke indvending 

imod, at lokalet blev 

medregnet. 

03-10-1983 

Ved tarifændring fastfrosset registrerede 

hedeflader som bundgrænse for afgiftsplig-

tige arealer. Flere fjernvarmeforsynede 

anlæg i samme ejendom. 

Ikke indvending 

imod opgørelse af 

hedeflader. Lagt 

vægt på, at varme-

systemerne regel-

mæssigt kunne 

belaste systemet 

samtidigt. 

03-10-1983 

Indførelse af fast afgift på grundlag af 

installeret hedeflade eksklusive varmt-

vandsbeholdere. 

Urimeligt at væsent-

lige fejl i beregnin-

gen af afgiftsgrund-
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Dato Sag Afgørelse 

laget ikke korrige-

res. 

07-11-1983 
Nægtelse af reduktion af afgiftspligtigt 

rumfang ved nedtagelse af radiatorer. 
Ikke urimeligt. 

12-12-1983 Grundlag for opkrævning af rumafgift.  

Godtgjort, at der var 

taget hensyn til 

nedtagelse af radia-

torer i garage. 

12-12-1983 
Fastfrysning af afgiftspligtigt hedeflade-

areal. 

Ikke urimeligt. 

Reduktion af arealet 

i særlige tilfælde. 

13-02-1984 Fastsættelse af installeret varmeeffekt. 

Grundlaget skal 

være det samme i 

hele forsyningsom-

rådet. 

02-04-1984 
Omlægning af grundlaget for fast afgift fra 

m2-hede-flade til m2-bebeoeligt areal. 

Ikke urimeligt, 

herunder princippet 

for opgørelsen af 

lofts- og kælder 

arealer, men dog 

ikke arealer, der 

åbenbart ikke kan 

belaste systemet. 

Vidt spillerum ved 

fastsættelsen af 

fordelingsgrundla-

get. 

14-05-1984 

DFF vejledning anbefaler fast afgift, der 

omfattter abonnementsafgift og effektaf-

gift. 

Ikke indvendinger. 

18-06-1984 
Beregningsgrundlag m2 grundareal efter 

en progressiv skala. 
Urimeligt. 

27-08-1984 

1/3 af fasteomkostninger opkræves som 

abonemnetsafgift mens resten efter brutto-

etageareal. 

Ændring taget til 

efterretning, thi 

inden for fastlagte 

rammer for tarife-

ring. 

27-08-1984 

Grundlag for fast afgift ændres fra hede-

flade til bruttoareal, men kælderareal af-

giftsfri. Ikke reduktion af areal ved anden 

opvarmning end fjernvarme. 

Ikke indvendinger. 

Udnyttede arealer, 

der kan opvarmes 

ved fjernvarme kan 

medregnes. Passivi-

tet. Faktisk belast-

ning afgørende. 

10-12-1984 

Ændring af grundlag for fast afgift fra m2-

hedeflade til bruttoetageareal. Fast afgift af 

tilbygning med elvarme. 

Ikke indvending 

generelt, men dog p. 

gr. a. passivitet. 

11-02-1985 
Fast afgift af uisoleret udestue, som ikke 

måtte tilsluttes fjernvarmenettet. 

Urimeligt, [senere 

ændret af ankenæv-

net.] 
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Dato Sag Afgørelse 

22-04-1985 
Omlægning af fast afgift fra m2 hedeflade 

til bruttoareal.  

Urimelighed p. gr. 

a. passivitet. 

17-06-1985 
Forskellige retningslinier for forskellige 

forbrugere. 

Udokumenteret. 

Bruttoareal i ét plan 

tillagt eventuelt 

gulvareal i kælder 

eller på 1. sal, der er 

opvarmelige ikke 

urimeligt udmå-

lingsgrundlag. 

17-06-1985 1. sals areal med elvarme medregnet. Ikke indvending. 

17-06-1985 

Kælderetage indgår fuldt ud i beregnings-

grundlaget, hvorimod butiks- og produkti-

onslokaler indgik med 50 %. 

Urimeligt med for-

skelsbehandling. 

17-06-1985 

Fast afgift fort kælderrum, hvor radiatorer 

er nedtaget. Varm luft kunne strømme fra 

forkælder til øvrige rum. 

Fordeling af faste 

afgifter skete objek-

tivt og ensartet. 

Hvilke rum, der 

faktisk er opvarme-

lige afgøres af dom-

stolene. 

17-06-1985 

Ændring af udmålingskriterer fra m2 hede-

flade til bruttoetageareal ifølge BBR. Kæl-

derarealer ikke medregnet. Ikke reduktion 

for arealer med anden opvarmning. 

Ikke indvendinger 

mod tarifomlægnin-

gen eller mod at 

arealer med anden 

opvarmning blev 

medtaget, hvis mu-

lighed for fjernvar-

meopvarmning. 

02-09-1985 

Fast afgift udmålt på grundlag af brutto-

areal i ét plan tillagt opvarmeligt gulvareal 

i kælder og på 1. sal. 

Ikke indvending. 

02-09-1985 

Fast afgift beregnet på grundlag af det 

maksimale timeforbrug. Nægtelse af at 

reducere fast afgift efter afmontering af 

radiatorer. 

Urimeligt, da udmå-

ling sker efter in-

stalleret radiatoref-

fekt. Minimum for 

installeret effekt 

ikke urimeligt. 

07-10-1985 

Ændring af grundlag for fast afgift mod 

kostægthed. Opvarmelig lagerhal medreg-

net med det halve rumfang. 

Ikke urimeligt. 

07-10-1985 
Fast afgift beregnet af pejsestue uden radi-

atorer. Grundlaget BBR-opmåling. 
Ikke urimeligt. 

21-04-1986 
Fast afgift af tilbygning uden fjernvarme-

installationer. 
Ikke urimeligt. 

24-11-1986 Grundlaget for fast afgifter. 

Ikke grundlag for at 

gribe ind overfor de 

kriterier, der var i 

anvendelse. Dog må 
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Dato Sag Afgørelse 

rumfangs- og are-

almål administreres 

lempeligt. Abonne-

mentsafgift bør 

indføres. 

31-08-1987 

Sammenbygget udhusareal inddraget i 

grundlaget for fast afgift. Ikke direkte 

forbindelse og ikke opsat radiator. 

Urimelig, da ikke 

potentiel belastning 

af fjernvarmesyste-

met. 

16-11-1987 

Afslag på nedsættelse af fastafgift, bereg-

net på grundlag af kcal/h installeret hede-

flade, for butiksaral. Nedsættelse hvis 

demontering eller konstruktionsændringer. 

Ikke indvendinger. 

Plombering af dele 

af anlægget kan 

sidestilles med fy-

sisk nedtagning, 

hvis derved unyttig-

gjort. 

15-02-1988 

Uisoleret udestue medtaget i beregnings-

grundlaget, uanset forbud mod opvarm-

ning med fjernvarme. 

Ikke fundet urime-

ligt, men ophævet af 

Ankenævnet. 

15-02-1988 Kælderareal medtaget med 25%. 
Ikke urimeligt, thi 

potentiel belastning. 

28-11-1989 
Fast afgift af kælderrum, hvor der ikke er 

installeret fjernvarme. 

Ikke urimeligt, da 

potentiel belastning. 

13-02-1989 Areal af udestue medregnet. Ikke urimeligt. 

12-06-1989 Loftsarealer medregnet med 60% og 25 %. 

Ikke urimeligt, men 

portareal kunne ikke 

medtages. 

29-08-1989 Arealer, der ikke var beboelige medtaget. 

Ikke indvendinger 

mod principperne 

for opgørelse af 

afgiftpligtigt areal, 

herunder lofts- og 

kælderarealer. 

29-08-1989 
Ubenyttet erhvervsareal (værkstedsareal) 

medregnet i beregningsgrundlaget. 

Urimeligt, da det 

tilstødende værk-

stedsareal ikke kun-

ne bidrag til den 

samlede belastning 

af fjernvarmesyste-

met. 

26-02-1990 
Ændring af takststruktur fra radiator effekt 

til registreret areal. 
Ikke urimeligt. 

26-02-1990 
Opkrævning af fast afgift af ubebyggede 

grunde. 

Urimeligt, da ikke 

udtryk fro mulig 

belastning af fjern-

varmesystemet. 

14-05-1990 

Omlægning af udmålingsgrundlaget fra 

radiatoreffekt til registreret areal ifølge 

BBR. 

Værket givet di-

spensation. 
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Dato Sag Afgørelse 

21-11-1991 
Elopvarmet tagetage medtaget i bereg-

ningsgrundlaget. 

Ikke urimeligt at 

tagetagen indgik i 

beregningsgrundla-

get, da den udgjorde 

em potentiel belast-

ning, idet etagerne 

var forbundet med 

åbent trapperum. 

19-11-1994 
Loftsrum medregnet i udmålingsgrundlag 

efter BBR. 
Ikke urimeligt. 

27-02-1995 

Både forhus og baghus inddraget i bereg-

ningsgrundlaget, uanset konverteringsar-

bejde, der skulle forbinde for- og baghus 

aldrig var blevet udført. 

Urimeligt, at kræve 

fast afgift for det 

aldrig tilkoblede 

baghus. 

13-05-1996 
Fast afgift opkrævet for boligareal på før-

ste sal, der blev opvarmet med el. 

Ikke urimeligt, men 

beregning kunne 

eventuelt beregnes 

med nedsat takst. 

17-03-1997 

Fast afgift for kommunes videresalg til 

varmeværk (3 værker) af varme pålægges 

som effektafgift, beregnet på grundlag af 

værkets totale varmesalg ab værk. 

Ikke urimeligt, at 

faldende forbrug 

hos den ene af de 3 

aftagende værker 

udløste en forhøjet 

fast afgift hos de 

andre aftagere. 

Foregående års 

varmesalg må anses 

for udtryk for, hvor 

stor en del af var-

mekapaciteten den 

enkelte kunde har 

brug for at have 

rådighed over. 

26-05-1997 
Behandling af beregningsgrund-laget for 

fast afgift. 
  

29-09-1997 Udmålingskriterier for fast afgift. Ikke urimelige. 

29-09-1997 
Behandling af beregningsgrundlaget for 

fast afgift. 
  

23-12-1999 
Fast afgift fastsat i forhold til m2 boligare-

al, kælderareal og erhvervsareal. 
Ikke urimeligt. 
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18. Danske Fjernvarmeværkers tarifvejledning, udsendt oktober 2001, indeholder 

blandt andet følgende:  

 

19. "Løbende betalinger  

 

20. De løbende betalinger er sammensat dels af faste bidrag bestående af et abon-

nemetsbidrag og et effektbidrag og dels af et forbrugsbidrag, jf. afsnit 3: Beskri-

velse af tariffen.  

 

21. Faste bidrag  

 

22. De faste bidrag er en løbende betaling, som skal betales så længe forbrugeren 

er tilsluttet eller er pålagt at være tilsluttet værket. Formålet med at opkræve faste 

bidrag er at få dækket de forbrugsuafhængige omkostninger (faste omkostninger) i 

værket.  

 

23. -----  

 

24. De forbrugsuafhængige omkostninger fastlægges på helårsbasis på grundlag af 

værkets budget. -----  

 

25. Principielt bør de faste bidrag fuldt ud dække værkets faste omkostninger 

(kostægtethed), men der kan være tilfælde, hvor værkets faste omkostninger udgør 

så stor en andel af de samlede omkostninger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt 

at gennemføre kostægtethed i tariffen (f.eks. store kraftvarmesystemer eller lig-

nende). For at sikre, at forbrugerne besparelsesvilje opretholdes, bør den væsent-

ligste del af de samlede løbende betalinger til værket ske via forbrugsbidraget. Det 

skal bemærkes, at det tidligere Gas- & Varmeprisudvalgs krav om, at værkernes 

faste bidrag skal udgøre min. 20% af værkets samlede omkostninger fortsat gælder 

med mindre det kan dokumenteres, at værkets faste omkostninger er mindre end 

20% af værkets samlede omkostninger.  

 

26. Abonnementsbidrag  

 

27. Abonnementsbidraget skal i princippet dække den del af værkets faste om-

kostninger, som er uafhængige af de tilsluttede anlægs størrelse.  

 

28. Abonnementsbidraget er således ens for alle forbrugere.  

 

29. -----  

 

30. Effektbidrag  

 

31.  

 

32. Effektbidraget skal i princippet dække værkets resterende faste omkostninger, 

som er afhængige af de tilsluttede anlægs størrelse.  

 

33. Effektbidraget varierer således med størrelsen af den tilsluttede ejen-

dom/varmeinstallation.  
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34. -----"  

 

35. Endvidere:  

 

36. "Fordelingen af værkets omkostninger på de enkelte tarifelementer  

 

37. Værkernes omkostninger, -----, skal fordeles på henholdsvis engangsbetalinger 

og løbende betalinger.  

38. -----  

 

39. Abonnementsbidrag  

 

40. Abonnementsbidraget skal som tidligere anført dække den del af værkets om-

kostninger, der er uafhængig af de tilsluttede anlægs størrelse. Det kan f.eks. være 

følgende omkostninger: 

 Andel af løn, pension og kørsel 

 Vedligeholdelse af målere 

 Andel af drift, værkstøj, biler (forbrugerservice) 

 Andel af forsikring, skat, diverse 

 administration 

 

41. -----  

 

42. Effektbidrag  

 

43. Effektbidraget skal som tidligere anført dække den del af værkets omkostnin-

ger, der er afhængige af den tilsluttede ejendoms størrelse/varmeinstallationens 

størrelse. Det kan f.eks. være følgende omkostninger: 

 

 andel af brændsel m.v. 

 andel af løn, pension og kørsel 

 vedligeholdelse af produktionsanlæg 

 vedligeholdelse af ledningsnet 

 andel af drift, værktøj og biler 

 andel af forsikring, skat, diverse 

 kapitalomkostninger 

 afskrivninger og henlæggelser." 

 

  



ENERGITILSYNET  Side 11/30 

44. Endvidere:  

 

45. "Beregningsgrundlag  

 

46. Tilslutningsbidrag og faste bidrag er i varmeværkerne historisk set beregnet på 

mange forskellige grundlag, hvoraf følgende kan nævnes: 

 m2-etageareal 

 m3-bygningsrumfang 

 Installeret varmeflade/effekt 

 Fast grundbeløb uafhængig af tilslutningens størrelse 

 Varmetabsberegning 

 Kombinationer af forannævnte metoder 

 

Specielle aftaler. 

47. Et generelt spørgsmål ved beregning af såvel tilslutningsbidrag som faste bi-

drag er, om man bør medregne varmetvandstilberedningsanlæggets effekt i ejen-

dommens tilslutningseffekt. I forbindelse med en eventuel vurdering heraf bør 

man være opmærksom på, at en gennemstrømningsvandvarmer i et enfamiliehus 

kan kræve en effekt på 30 - 50 kW, hvilket som regel er flere gange husets norma-

le varmetab. Det anbefales, at værkerne ikke medregner varmtvandstilberednings-

anlæggets effekt, men dog beregner stikledningsdimensionen ud fra varmtvands-

tilberedningsanlæggets effekt for gennemstrømningsvandvarmere.  

 

48. Det anbefales at afregne såvel tilslutningsbidrag som faste bidrag på grundlag 

af ejendommens etageareal i m2, som kan fastsættes ud fra de tilgængelige oplys-

ninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) eller ud fra en opmåling af den enkel-

te ejendom.  

 

49. -----  

 

50. Etagearealet kan bestå af: 

 

 Boligareal, som bør medregnes 100%  

 Kælderareal, som kan medregnes med en procentsats, f.eks., 25% 

 Erhvervsareal, som kan medregnes med en procentsats afhængig af tempe-

raturen, som bygningen skal kunne opvarmes til. 

 Bygningsarealer, der i henhold til Bygningsreglementets bestemmelser ik-

ke må opvarmes, (f.eks. udestuen) medregnes ikke. 

 

51. Fordelen ved at anvende BBR er, at metoden er administrativ enkel og let for-

ståelig for forbrugerne, samt at det er den enkelte forbrugeres eget ansvar, at op-

lysningerne i BBR er korrekte.  

 

52. Hvis varmeværket skønner, at etagearealet iht. BBR er urealistisk, kan varme-

værket foretage en kontrolopmåling og på basis af denne videregive disse oplys-

ninger til de kommunale myndigheder.  
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53. Enkelte af de varmeværker, som anvender BBR-registret som afregnings-

grundlag, har valgt at indregne en korrektionsfaktor for ejendommens isolerings-

tilstand.  

 

54. Ved tilslutning af specielle forbrugere, f.eks. af hospitaler, institutioner, er-

hvervsejendomme m.v., kan det være rimeligt at beregne tilslutningsbidrag og fast 

bidrag efter bygningernes/varme-installationernes anvendelse.  

 

55. I praksis kan dette f.eks. ske enten ved fastsættelse af en maximaleffekt, som 

forbrugeren abonnerer på, beregnet efter en max. effektmåler eller en mængdebe-

grænser, eller ved at omregne den installerede effekt/bygningens max. varmebe-

hov til ækvivalente m2etageareal.  

 

56. Eksempelvis kan man for institutioner, erhvervsejendomme m.v. ansætte 1 kW 

svarende til 10 m2 etageareal, hvilket bygger på erfaringer om en gennemsnitlig 

benyttelestid på max. tilsluttet effekt på ca. 1000-1200 timer."  

 

57. Endvidere (Bilag til Tarifvejledningen):  

 

58. 1 BBR SOM GRUNDLAG FOR BEREGNING AF INVESTERINGS OG  
 
EFFEKTBIDRAG  

59. 1.1 Lovgrundlaget  

 

60. Lovgrundlaget, som er sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 132 af 28. fe-

bruar 1990 pålægger kommunerne at føre et register med oplysninger om byg-

nings- og boligforhold.  

 

61. Registeret blev etableret på grundlag af oplysninger indsamlet fra ejerne i for-

bindelse med 16. almindelige ejendomsvurdering i 1977.  

 

62. Registeret føres efter regler, der fastsættes af boligministeren således, at det 

kan danne grundlag for en landsdækkende bygnings- og boligregistrering. Bolig-

ministeren fastsætter endvidere regler for videregivelse af registrets oplysninger 

samt betaling herfor.  

 

63. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om alder, kvalitet og størrelse m.v. og 

blev efter en kontrolfase indberettet til et EDB-system i Kommunedata.  

 

64. Oplysningerne dannede således basis for etableringen af BBR.  

 

65. Siden etableringen er alle ændringer vedrørende de registrerede bygnin-

ger/boliger tilgået registeret. Ændringerne har typisk været ny-, om-, og tilbygnin-

ger, fejl konstateret ved ejerskifte, henvendelse fra ejeren eller den kommunale 

forvaltning o.lign.  
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66. 1.2 Adgang til BBR  

 

67. Bestemmelserne om adgang til BBR-registeret er fastsat i bekendtgørelse nr. 

509 af 28. juli 1991. Bekendtgørelsen giver varmeværkerne adgang til mod beta-

ling at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregisteret (BBR) samt oplys-

ninger sammenkørt fra to eller flere ejendomsdataregistre.  

 

68. -----  

 

69. Det fremgår af bekendtgørelsens § 4 at forsyningsselskaber, herunder fjern-

varmeværker, har adgang til at modtage oplysninger fra registeret.  

 

70. 1.3 Oplysning og anvendelse af BBR  

 

71. Bygnings- og boligregisteret består af flere delregistre. Primært anvendes 

BBR?s stamregister og BBR?s ændringsregister. I ændringsregisteret er opført de 

løbende byggesager, og ved færdigmelding slettes byggesagen i ændringsregister-

ne og oplysningerne overføres til BBR?s stamregister.  

72. BBR-registeret benyttes til en række formål, blandt andet: 

 Olietankkontrol 

 Ejendomsvurdering 

 Sektorplanlægning 

 Byggesagsbehandling 

 Boligsikring, boligydelse og varmehjælp 

 Folke- og boligtælling 

 Beregning af investerings- og effektbidrag for fjernvarme 

 

73. 1.4 Relevante oplysninger indeholdt i resgisteret  

 

74. Registerindholdet i BBR er opdelt på 3 forskellige niveauer: 

 Ejendomsniveau 

 Bygningsniveau 

 Bolig/erhvervsenhedsniveau 

 

75. Det trecifrede nummer refererer til feltnumrene i Kommunedata?s BBR-

vejledning.  

 

76. Ejendomsniveaet indeholder en række generelle oplysninger om ejendom-

men. De oplysninger, der kan have interesse for varmeværket ved beregning af 

tarifbidrag, er: 

 

101 Ejendomsnummer 

102 Ejerforhold 

171 Vejkode 

172 Husnummer 

173 Husbogstav 

120 Antal egentlige bygninger 

121 Antal ejerlejligheder 

126 Antal beboelseslejligheder 

127 Antal erhvervsenheder 
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77. Bygningsniveauet indeholder de mere specifikke oplysninger om arealer og 

varmeinstallationstyper, som kan have interesse for varmeværket. De oplysninger, 

der kan være nødvendige for varmeværket, er: 

 

201 Bygningsnummer 

271 Vejkode 

271 Husnummer 

273 Husbogstav. 

203 Bygningens anvendelse 

205 Antal beboelseslejligheder 

207 Opførelsesår 

237 Fritliggende 

216 Samlet bygningsareal 

217 Samlet boligareal 

218 Samlet erhvervsareal 

219 Bebygget areal 

220 Antal etager 

221 Samlet areal af tagetage 

222 Areal af udnyttet del af tagetage 

223 Samlet kælderareal 

224 Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn 

241 Areal af indbygget garage 

242 Areal af indbygget carport 

243 Areal af indbygget udhus 

244 Areal af udestue 

245 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder 

246 Areal af overdækket terrasse 

247 Areal af affaldsrum i terrænniveau 

229 Varmeinstallation 

230 Opvarmningsmiddel 

239 Supplerende varme 

 

78. Enhedsniviauet indeholder mere detaljerede oplysninger om arealerne i den 

enkelte bygning. Enhedsniveauet kan eksempelvis anvendes ved lejlighedsbyggeri 

med oplysningen på afregning direkte med varmeværket. De oplysninger, der kan 

være nødvendige for varmeværket, er:  

 

301 Vejkode 

372 Husnummer 

373 Husbogstav 

303 Etage 

304 Side/dørnummer 

307 Bolig-og erhvervsenhedens anvendelse 

311 Samlet enhedsareal 

312 Enhedsareal til beboelse 

313 Enhedsareal til erhverv 

321 Energiforsyning 
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79. 2 BESKRIVELSE AF BBR-ELEMNETER  

 

80. 2.1 Arealberegning af bygningsnivea  

 

81. Når der ikke foretages afregning med de enkelte lejemål, foretages der en op-

gørelse af BBR-arealet, hvorefter der skal betales investeringsbidrag- og/eller ef-

fektbidrag som følger:  

 

82. felt 216 (samlet bygningsareal) + felt 222 (udnyttet del af tagetage)  

 

83. + en procentdel af felt 223 (kælderareal)  

 

84. eller som:  

 

85. felt 217 (boligareal) + felt 218 (erhvervsareal) + en procentdel af felt 224 

(kælder med loft mindre end 1,25 m over terræn)  

 

86. Fastsættelsen af procentdelen af felt 223 eller felt 224 kælderareal afhænger af 

lokale forhold (fremgår ikke af BBR), men kan af varmeværket fastsætte mellem 

25 % og 50 %, og skal være ens for samtlige bygninger, som er tilsluttet varme-

værket  

 

87. 2.2 Beskrivelse af BBR-arealer på bygningsniveau  

 

88. I det følgende er beskrevet de felter, der indgår i beregningsgrundlaget for 

investerings-og effektbidraget på bygningsniveau.  

 

89. 2.2.1 Felt 16, samlet bygningsareal (antal m2)  

 

90. Det samlede bygningsareal indeholder summen af etagernes arealer. Arealet af 

stueetage og mansardetage medregnes i det samlede bygningsareal, hvorimod 

areal af kælder og tagetage ikke medregnes.  

 

91. Det samlede bygningsareal for enfamiliehuset på fig. 1 vil være lig med stue-

etagens areal.  

 

92. For bygningen, der er vist på fig 2, vil det samlede bygningsareal være sum-

men af arealerne for stueetage og 1. sal (mansardetage).  

 

93. Arealer af åbne etager indgår i det samlede bygningsareal. Hvis en bygning er 

opført på søjler, opfattes "stueetagen" som en åben etage, se fig 3.  

 

94. Arealet af 1. sal svarer til det skraverede areal på fig 3. Det bebyggede areal 

kan for eksempel være 500 mÿ. Da bygningen består af 5 etager samt en "åben" 

etage vil det samlede bygningsareal felt 216 udgøre 6 × 500 m2 = 3.000 mÿ. Det 

vil ikke være rimeligt at opkræve investerings- eller effektbidrag for den åbne 

etage, hvorfor der for eksempelt bør opkræves bidrag for 5 x 500 m2 = 2500 m2  
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95. Arealet af åbne overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier 

medregnes ikke i en samlede bygningsareal. Såfremt sådanne arealer lukkes, skal 

arealet heraf medregnes i det samlede bygningsareal. Arealer af porte, luftsluser o. 

lign. medregnes til den linie, som bygningens ydervægge i øvrigt angiver.  

 

96. Endvidere medregnes arealet af indvendige balkoner, gallerier og indskudte 

etager.  

 

97. 2.2.2 Felt 222, udnyttet del af tagetage  

 

98. Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er 

indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv.  

 

99. Opmålingen foretages for tagarealer i et plan 1,5 m over færdigt gulv til yder-

siden af tagbeklædningen. Den udnyttede del af tagetagen kan dog være begrænset 

af en skunkvæg, se fig 4. Opmålingen sker i sådanne tilfælde til ydersiden af 

skunkvæggen.  

 

100. Tagarealer medregnes ikke i "samlet bygningsareal felt 216" og tæller ikke 

med i "antal etager".  

 

101. 2.2.3 Felt 223 og felt 224, kælderetage  

 

102. Det samlede kælderareal (felt 223) omfatter arealet af den eller de etager, der 

ligger under stueetagen. Den del af det samlede kælderareal, hvor loftet ligger 

mindre end 1.25 meter over terræn, indgår i felt 224 - det såkaldte "kælderareal 

med loft mindre end 1,25 meter over terræn".  

 

103. De to kælderarealer opmåles begge til ydersiden af de begrænsende ydervæg-

ge.  

 

104. Arealer i krybekældre, gødningskældre o.lign medtages ikke.  

 

105. Kælderarealer medregnes ikke i felt 216 "samlet bygningsareal".  

 

106. 2.2.4 Felt 217, samlet boligareal  

 

107. Feltet indeholder det samlede boligareal for den del af bygningen, der anven-

des til beboelse. For bygninger med enhedsopdeling (lejligheder) indeholder feltet 

summen af de enkelte enheders boligareal.  

 

108. 2.2.5 Felt 218, samlet erhvervsareal  

 

109. Feltet indeholder den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv.  

 

110. 2.3 Arealberegning på erhvervsniveau  
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111. For ejendomme, hvor der afregnes direkte med lejerne/eller ejer af lejligheder 

foretages arealopgørelserne på enhedniveau (lejelighedsniveau). I disse tilfælde 

anvendes:  

 

112. felt 312 (areal til beboelse) + felt 313 (areal til erhverv) til beregning af inve-

stering- og effektbidrag.  

 

113. 2.3.1 Felt 312, areal til beboelse  

 

114. Feltet indeholder arealet af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, 

herunder boligarealet i udnyttet tagetage. I kælderen er medregnet arealet af de 

rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af 

køkken, baderum og wc-rum.  

 

115. Arealet måles til ydersiden af ydervægge og arealet inkluderer andel af ad-

gangsarealer, trappearealer m.v.  

 

116. 2.3.2 Felt 313, areal til erhverv  

 

117. Feltet omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv 

(ikke boligformål), herunder også det udnyttede areal af tagetage og kælderetage."  

MONOPOLANKENÆVNETS - KONKURRENCEANKENÆVNETS KENDELSER VED-

RØRENDE VARMEFORSYNINGSLOVEN 

 

Dato Sag og afgørelse 

4. nov. 1983 Sdr. Omme Varmeværk 

Leveringsbetingelser vedrørende beregning af fast afgift på 

grundlag af rumfang, adgang til at udtræde mod betaling af 

godtgørelse og adgang til at gennemse mødeprotokol ikke 

anset for urimelige. 

Stadfæstelse. 

29. nov. 1983 Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk 

Udvalget fandt ikke anledning til at gribe ind overfor værkets 

fastsættelse af afregningspriser, samt grundlaget for at opkræ-

ve rumafgift. 

Stadfæstelse. 

19. feb. 1985 Frederikssund kommunal værker 

Ikke urimeligt, at der ved opgørelsen af det afgiftspligtige 

areal medtoges arealer af en elopvarmet tilbygning. 
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Dato Sag og afgørelse 

Ankenævnet ændrede udvalgets afgørelse, idet det ikke kunne 

kritiseres, at værket havde besluttet at tage stilling til ansøg-

ninger om fritagelse af enkelte bebyggede arealer ud fra en 

undersøgelse af de faktiske forhold i de enkelte tilfælde. 

14. maj 1986 Farsø Fjernvarmeværk 

Ikke indvending imod at kræve tilslutningsafgift og fremtidig 

fast afgift af en tilbygning, hvori ikke alle rum opvarmedes. 

Stadfæstelse. 

11. sep. 1986 Kølvrå Fjernvarmecentral 

Udmålingkriterier for fast afgift - bruttoareal i eet plan tillagt 

eventuelt gulvareal i lokaler i kælder og på 1. sal, der var op-

varmelige ved fjernvarme - kunne ikke på forhånd forventes et 

føre til urimelige resultater. 

Stadfæstelse. 

11. sep. 1986 Ikast El- og Varmeværk 

Ikke urimeligt at selskabet i forbindelse med tarifomlægning 

havde krævet, at der svaredes fast afgift af en pejsestue, der 

ikke opvarmedes ved fjernvarme.  

Stadfæstelse. 

18. mar. 1987 Vejen Varmeværk a.m.b.a. 

Opkrævelse af faste afgifter for 1981/82, 1982/83 og 1983/84 

var ikke i strid med lovens prisbestemmelser. 

Stadfæstelse. 

9. sep. 1987 Frederikssund kommunal værker 

Ikke indvending imod at værket ved beregning af afgiftsplig-

tigt areal medtog alle udnyttede arealer, der ville kunne forsy-

nes med fjernvarme, uanset tilstedeværelsen af andre energi-

kilder. 

Stadfæstelse. 
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Dato Sag og afgørelse 

24. nov. 1987 Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. 

Urimeligt at værket ved opgørelse af et afgiftspligtigt brutto-

rumfang medregnede bygningsdele, som bygningsmyndighe-

derne har godkendt på betingelse af, at de ikke forsynedes med 

fjernvarme. 

Ophævelse med bemærkning at udestuen lå i umiddelbar for-

længelse af et rum, der var opvarmet med fjervarme, og ude-

stuen udgjorde dermed en potentiel belastning af varmeværket. 

3. nov. 1988 Ålborg kommunale varmeforsyning 

Ikke urimeligt at varmeforsyningen medregnede 25 % af kæl-

derareal i grundlaget for beregningen af faste afgifter. 

Stadfæstelse. 

3. nov. 1988 Nyborg kommunale varmeforsyning 

Ikke urimeligt at kommunen agtede at overgå fra m
3-

måling til 

energimåling. Endvidere ikke urimeligt at kommunen gen-

nemførte ændringen af afregningsformen uden at yde kompen-

sation til forbrugere, der havde investeret i energibesparende 

foranstaltninger. 

Stadfæstelse. 

26. jan. 1989 Skagen Varmeværk 

Ikke urimeligt at værket ved beregningen af effektafgiften 

medregnede rum, hvori der var installeret el-varme. 

Stadfæstelse. 

12. apr. 1989 Løgstør Fjernvarmeværk 

Godkendt værkets beslutning om ikke at fravige værkets al-

mindelige retningslinier ved fastsættelse af de boligarealer, der 

blev lagt til grund ved beregningen af klagerens faste afgifter 

til værket. 

Stadfæstelse. 

5. maj 1989 Ålborg kommunale Varmeforsyning 
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Dato Sag og afgørelse 

Ikke fundet anledning til at gribe ind over for den af værket 

anvendte beregningsmetode for varmeeffektafgift. 

Stadfæstelse med den ændring, at portarealet udgik af bereg-

ningsgrundlaget ved beregning af varmeeffektafgiften. 

21. nov. 1989 Ålborg kommunale varmeforsyning 

Ikke urimeligt at værket medtog en udestue i beregnings-

grundlaget for tilslutnings- og faste afgifter, uanset at udestuen 

ikke var forsynet med fjernvarmeinstallationer. 

Stadfæstelse. 

25. maj 1994 Frederiksberg kommunale Varmeforsyning 

Ikke urimeligt at varmeforsyningen for fire nærmere angivne 

ejendomme opkrævede belastningsafgift - forstået som løben-

de fast afgift - fra tidspunktet for afslutningen af stiklednings-

arbejdet - selv om ejendommene endnu ikke rent faktisk var 

tilsluttet ledningsnettet. 

Stadfæstelse. 

6. okt. 1994 Silkeborg kommune 

Ikke fundet urimeligt, at kommunen ved beregning af effekt-

bidrag medregnede rum, hvori der var installeret elvarme. 

Stadfæstelse. 

14. jun. 1995 Frederiksberg kommune 

Urimeligt, at kommunen i en periode havde opkrævet belast-

ningsafgift for baghuset til en ejendom, selv om baghuset ikke 

var tilsluttet forsyningsnettet. Endvidere urimeligt, at der hav-

de skullet betales tilslutningsafgift for et større antal kvadrat-

meter, end der faktisk var blevet tilsluttet. 

Ophævelse med bemærkning, at sædvanlige leveringsbetingel-

ser var anvendt, at aftalen var lavet på baggrund af forbruge-

rens oplysninger, at tilslutningsarbejder var udført i henhold til 

aftalen, at der først senere blev klaget og at værket straks æn-

drede betalingskravet, efter at nye oplysninger var givet. 

29. aug. 1996 Durup Fjernvarme 
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Dato Sag og afgørelse 

Ikke urimeligt at værket opkrævede en fast afgift af den del af 

forbrugerens ejendom, der opvarmedes ved el. 

Stadfæstelse. 

7. nov. 1996 Børkop Kommune / Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 

Ikke grundlag for at gribe ind overfor de af kommunen pr. 1. 

januar 1996 anmeldte priser. 

Stadfæstelse. 

4. jun. 1997 Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) 

Kraftvarmeselskabets nye tarifsystem ikke fundet urimeligt. 

Stadfæstelse.  
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Energiklagenævnets afgørelser  

Dato Sag og afgørelse 

20. feb. 2001 Langeskov Kommune 

Det er tiltrådt, at Langeskov Kommune som en del af betalin-

gen for fjernvarme opkrævede en forbrugsuafhængig afgift på 

grundlag af forbrugsstedets etageareal. 

Stadfæstelse med følgende bemærkninger: "Nævnet lægger 

til grund, at den påklagede afgørelse kunne meddeles af Kon-

kurrencerådets sekretariat uden forudgående at være behand-

let i selve udvalget, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelsen om ud-

valgets forretningsorden. Danske Fjernvarmeværkers For-

ening anbefaler efter det oplyste, at effektbidraget, som i 

princippet skal dække de af fjernvarmeværkets faste omkost-

ninger, der er afhængige af de tilsluttede anlægs størrelse, 

opkræves på basis af ejendommens etageareal i m². Hoved-

spørgsmålet i den foreliggende sag er, om det er rimeligt som 

almindelig rettesnor at anvende bygningers samlede etageare-

al som beregningsgrundlag ved fastsættelse af den enkelte 

aftagers faste afgift, også hvor der er tale om en bolig i 2 plan 

(udnyttet tagetage). I lyset af de tidligere afgørelser fra Gas- 

og Varmeprisudvalget og Konkurrenceankenævnet ? tidligere 

Monopolankenævnet - finder nævnet, at der foreligger en 

langvarig og fast administrativ praksis, hvorefter det ikke 

anses for urimeligt efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, 

at anvende etagearealet i en bygning i grundlaget for fordelin-

gen af varmeleverandørens faste omkostninger. Der ses ikke i 

det foreliggende tilfælde at være omstændigheder, der be-

grunder en fravigelse af denne praksis, hvorfor den må lægges 

til grund for nævnets afgørelse." 

4. maj 2001 Læsø kommunale Fjernvarmeforsyning 

Urimeligt om varmeforsyningen i forbindelse med den kon-

krete udtræden opkræver en egentlig udtrædelsesgodtgørelse. 
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Stadfæstelse med følgende bemærkninger: Fjernvarmeforsy-

ningens takstblad for 1999 og 2000 indeholder ikke takster for 

opsigelse som omhandlet i leveringsbestemmelsernes § 21.4, 

(der har følgende ordlyd: "Kommunalbestyrelsen kan fastsæt-

te takst for opsigelse. Takststørrelsen vil i givet fald fremgå af 

takstbladet"). Bestemmelsen om udtrædelsesgodtgørelse ind-

går først i takstbladet af 17. juli 2000, som fjernvarmeforsy-

ningen anmelder den 17. juli 2000 til Energitilsynet. Da for-

brugeren har opsagt medlemsskabet den 1. juli 1999 og efter § 

21.2 i leveringsbestemmelserne, (der har følgende ordlyd: 

"Forbrugerens opsigelse: Forbrugeren har dog ret til at opsige 

leveringsforholdet med et varsel på 1 år, jfr. dog § 3 i leve-

ringsaftalen.") har 1 års opsigelse, må forbrugerens medlems-

skab betragtes som ophørt den 1. juli 2000. Nævnet finder 

ikke, at bestemmelsen i § 21.4 om takst for opsigelse kan 

sidestilles med regler om betaling af udtrædelsesgodtgørelse. 

Der findes derfor på udtrædelsestidspunktet ingen bestemmel-

ser om udtrædelsesgodtgørelse i fjernvarmeforsyningens 

leveringsbetingelser. Derimod fremgår det af § 21.1, at man 

(fjernvarmeforsyningen) vil kunne give afkald på betaling af 

den fast afgift i forbindelse med nedrivning af en bebyggel-

se. Nævnet finder herefter ikke, at fjernvarmeforsyningens 

krav om udtrædelsesgodtgørelse kan gøres gældende overfor 

forbrugeren 

25. juli 2001 I/S Skive Fjernvarme 

Grundlaget for opkrævning af faste afgifter for fjernvarme hos 

nogle af selskabets forbrugere er fundet urimeligt og tilsynet 

udtalte, at varmeforsyningsloven ikke var til hindring for, at 

for meget betalt fast afgift blev tilbagebetalt de pågældende. 

Stadfæstelse med bemærkning, at efter selskabets "Alminde-

lige bestemmelser for fjernvarmelevering", der trådte i kraft 

den 19. september 1995, kan den faste afgift kun beregnes 

enten efter ejendommens rumfang eller efter installationens 

varmeeffektbehov. Værkets fortsatte afregning af nogle 

forbrugere på grundlag af størrelsen af radiatorernes hede-

flade har således ikke haft grundlag i de gældende bestem-

melser for leveringsforholdet. Spørgsmålet om hvorvidt og i 

hvilket omfang klageren eller andre forbrugere af fjernvarme 

fra værket har krav på tilbagebetaling af for meget opkrævet 

afgift er ikke reguleret i varmeforsyningsloven. Afgørelsen af 

spørgsmålet henhører under domstolene. 

2. aug. 2001 Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. 
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Dato Sag og afgørelse 

Energitilsynet har ikke fundet det urimeligt af energiselskabet 

opkræver fast afgift hos forbrugeren, uanset at forbrugeren ? 

på grund af afbrydelse af forsyningen på grund af restancer ? 

ikke aftager varme fra selskabet. I afgørelsen er anført, at der 

bør tilstræbes en kostægte tarifering, at forbrugeren skal beta-

le de omkostninger, som forbrugeren påfører selskabet ved at 

være tilsluttet samt at forbrugeren ikke skal betale a conto 

variabel afgift.. 

Stadfæstelse af de Energitilsynet anførte grunde med be-

mærkning, at den af værket fremsendte opgørelse er i over-

ensstemmelse med de af værket fastsatte leveringsbestemmel-

ser af 15. februar 1994 og den indgåede leveringsaftale af 15. 

oktober s.å. 

3. okt. 2001 Nørresundby Fjernvarme 

Ikke fundet det urimeligt at selskabet opkræver fast afgift for 

en bestemt ejendom i ombygningsperioden. 

Stadfæstelse med følgende bemærkninger: "Nørresundby 

Fjernvarme har ifølge leveringsbestemmelserne pligt til at 

søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til 

rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand, herunder 

have den nødvendige kapacitet til rådighed i forhold til den 

beregnede belastning fra tilsluttede og potentielle kunder. 

Forsyningsforholdet har ikke været suspenderet eller opsagt 

for ombygningsperioden, og boligselskabet er også efter byg-

geriets færdiggørelse kunde i fjernvarmeselskabet.  

Nævnet finder at Nørresundby Fjernvarmeforsyning har hand-

let i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og nævnte 

leveringsbestemmelser ved at opretholde og dimensionere for 

den beregnede kapacitet til forsyning af omhandlede ejendom, 

herunder i ombygningsperioden. Fjernvarmeforsyningen 

findes således at have været berettiget til at opkræve betaling 

for faste afgifter, da størrelsen af forbruget i en periode ikke 

betyder, at der ikke fortsat påløber forbrugsuafhængige udgif-

ter, som bør dækkes af de faste afgifter. Nævnet finder heref-

ter, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Energitilsynets 

afgørelse. 

22. juli 2002 Aalborg kommune 

Energitilsynet finder, at en kunde må være berettiget til selv at 

indhente tilbud på, hvad en afskæring af et gasstik ville koste, 

uanset en af Aalborg Byråd fastsat enhedstakst for stikafbry-

delser. 
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Stadfæstelse med følgende bemærkninger: 1) Nævnet deler 

klagers opfattelse hvorefter der ikke med Konkurrencenæv-

nets kendelse af 13. juni 1991, i hvilken Svendborg Gasværk 

bl.a. fandtes berettiget til at opkræve omkostningerne for 

nedtagning af målere også for tiden før leveringsbestemmel-

sernes anmeldelse 20. april 1990, er taget stilling til gyldighe-

den af den i den foreliggende sag opkrævede takst for stikled-

ningsafbrydelse. 2) Til det af Energitilsynet under henvisning 

til Gasreglementet, jf. lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasin-

stallationer og installationer i forbindelse med vand- og af-

løbsledninger, anførte om Aalborg kommunes berettigelse af 

sikkerhedsmæssige grunde til at forlange gasforsyningen 

afbrudt bemærkes, at leveringsbestemmelsernes pkt. 4.12, 

første led og pkt. 19.7 første led in fine fastlægger retsstillin-

gen af betydning for nærværende sag. 3) Energiklagenævnet 

konstaterer dernæst, at leveringsbestemmelserne udover i pkt. 

4.12 at fastslå, at en afbrydelse, herunder det tilknyttede gra-

vearbejde, udføres af Gasforsyningen for ejerens regning, i 

pkt. 19.7 foreskriver, at "ejeren betaler de udgifter, der er 

forbundet med afbrydelsen, herunder det tilknyttede gravear-

bejde, efter regning", hvorimod det eksempelvis om nedtag-

ning af målerudstyr i pkt. 19.6 er fastsat, at kunden betaler for 

målerens nedtagelse i henhold til den fastsatte takst. Bestem-

melsen om takster i leveringsbestemmelsernes pkt. 12.1 hen-

viser i konsekvens heraf ikke til pkt. 4.12 og 19.7. 4) Den af 

Aalborg byråd fastsatte og anmeldte takst for stikafbrydelse er 

baseret på de gennemsnitlige faktiske omkostninger ved af-

brydelse af gasstikledninger i løbet af et år. Energitilsynet 

finder i dets redegørelse at dette må anses for rimeligt, dog 

bør de administrative omkostninger, der direkte kan henføres 

til afskæring af gasstik, også indregnes. Imidlertid indebærer 

en ordning hvor kunden kan vælge at få et alternativt tilbud, at 

forsyningen tvinges til størst mulig effektivitet ved udførelsen 

af det pågældende arbejde, hvilket efter tilsynets opfattelse er 

en fordel for samtlige forbrugere. 5) Bestemmelserne i varme-

forsyningslovens kap. 4 om priser indeholder ikke nærmere 

retningslinier om hvilke ydelser en varmeforsyningsvirksom-

hed skal kunne kræve betalt efter regning resp. efter en til 

Energitilsynet anmeldt takst. Anmeldelsespligten omfatter 

såvel efter lovens § 21 som efter anmeldelsesbekendtgørelse 

1070/2000 "tariffer, omkostningsfordeling og andre betingel-

ser ??". Ej heller ses forarbejderne til loven at indeholde bin-

dende forudsætninger om, at en ydelse som i nærværende sag 

kun skal kunne vederlægges efter regning. 6) Det er herefter 

forsyningsvirksomheden, som inden for lovens rammer for 

prissætning fastlægger takster og andre betingelser for virk-

somhedens ydelser 
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og foretager anmeldelse efter reglerne herfor. Nævnet finder 

på denne baggrund, at Energitilsynet ikke har haft den for-

nødne hjemmel til at fastslå, at stikledningsafskæringer i mod-

sætning til hovedparten af forsyningsvirksomhedens øvrige 

ydelser ikke kan betinges af betaling af en fast afgift ? som 

anmeldt i 2000 ? men skal vederlægges efter regning. 7) De af 

Gasforsyningen fastsatte leveringsbestemmelser af 6. januar 

1999 foreskriver imidlertid betaling for stikledningsafbrydelse 

efter regning. Den af Aalborg byråd med virkning fra 1. janu-

ar 2000 fastsatte og behørigt anmeldte takst herfor er ikke 

hjemlet i leveringsbestemmelserne og kan følgelig ikke gøres 

gældende mod den oprindelige klager, Henrik Qvist Bøjer, 

sålænge leveringsbestemmelserne ikke er ændret til at fore-

skrive betaling i henhold til en fastsat takst. 

16. okt. 2002 Aalborg kommune, Forsyningsvirksomhederne 

Efter at Energiklagenævnet 5. februar 2001 havde ophævet 

Tilsynets afgørelse af 6. december 1999 og hjemvist sagen til 

fornyet behandling, har Tilsynets ved afgørelse af 31. oktober 

2001 fundet, at kravet fra kommunen om yderligere betaling 

af investeringsbidrag i forbindelse med, at en erhvervsejen-

dom i Aalborg er blevet ombygget til beboelse, var fremsat på 

baggrund af det leveringsomfang, som bygherren havde øn-

sket at få stillet til rådighed, og opgjort i overensstemmelse 

med den kommunale elforsynings almindelige praksis samt de 

retningslinier Tilsynet har afstukket. Endvidere fandt Tilsynet 

det ikke urimeligt, at Forsyningsvirksomhederne havde op-

gjort betalingskravet som anført i tilbud af 18. september 

2000. Ved dette tilbud lagde Forsyningsvirksomhederne til 

grund, at der skulle betales investeringsbidrag for 88 lejlighe-

der á 5.100 kr. og for fællesinstallationer 175 A á 600 kr., i alt 

553.800 kr., og at der skulle ske modregning for det hidtidige 

leveringsomfang ? 630 A á 600 kr. - med i alt 378.000 kr. 

Stadfæstelse medfølgende bemærkninger: Nævnet konstate-

rer, at tilsynet har genbehandlet klagen under anvendelse bl.a. 

af tilslutningsbestemmelsernes § 4.3.3, at begrebet leverings-

omfang efter § 2.1 smst. forstås som "den abonnerede A-

/kVA-/kW-værdi eller stikledningstværsnit, der er betalt inve-

steringsbidrag for", og at tilslutningsbestemmelser og takster 

har været behørigt anmeldt til Elprisudvalget, nu Energitilsy-

net, samt at anvendelsen af standardinvesteringsbidrag er i 

overensstemmelse med tidligere afgørelser truffet af Elpris-

udvalget og Konkurrenceankenævnet samt en af Danske El-

værkers Forening udarbejdet vejledning, der blev taget til 

efterretning 14. september 1993 af Elprisudvalget. Nævnet 

lægger herved til grund, at et standardinvesteringsbidrag efter 

pkt. 4.1.1 i tilslutningsbestemmelserne dækker et leverings-

omfang på 25 A, at klageren med skrivelse af 21. december 

1999 til Forsyningsvirksomhederne udbad sig tilbud på elfor-
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syning af bl.a. 89 stk. boliger á 25 A, at Forsyningsvirksom-

hederne i tilbud af 18. september 2000 endeligt beregnede det 

hertil svarende investeringsbidrag (nu for 88 lejligheder) jf. 

ovenfor, og at Forsyningsvirksomhederne, uagtet den af 

Energitilsynet under behandlingen af Deres klage gjorte anta-

gelse om en trækningsret pr. lejlighed på 12,5 A, har pligt til 

uden omkostninger for den enkelte bolig at udbygge elnettet i 

takt med belastningsforøgelser op til 25 A pr. lejlighed. 

 

BEGRUNDELSE 
119. Det har været Gas- og varmeprisudvalgets opfattelse, at der må tilstræbes en 

så kostægte tarifering som muligt, hvilket vil sige, at et varmeværks faste omkost-

ninger så vidt muligt dækkes af indtægter fra faste afgifter og tilsvarende, at vær-

kets variable omkostninger dækkes af indtægter fra forbrugsafregning. Derved 

opnås i størst muligt omfang en rimelig retfærdig tarifering i forhold til den enkel-

te forbruger.  

 

120. Bortset fra udgifter til varmekøb/brændselskøb, vand kemikalier samt el til 

pumper - der er variable omkostninger - er alle andre omkostninger på kortere sigt 

faste, og dermed uafhængige af firbrugernes aftag af varme i det enkelte år.  

 

121. Udgangspunktet er, at omkostningerne dækkes ind gennem indtægter fra de 

led i tariffen, som de naturligt kan henføres til, og forbrugerne skal således betale 

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

forsyning, således at ingen forbrugere opnår økonomiske fordele på andre forbru-

geres bekostning.  

 

122. De fast afgifter er en løbende betaling, der skal betales sålænge forbrugerens 

ejendom er tilsluttet eller gennem kommunalt påbud er tilpligtet at være tilsluttet 

varmeværkets ledningsnet. Formålet med at opkræve faste afgifter er, som anført, 

ar få dækket de forbrugsuafhængige omkostninger (faste omkostningerI i værket.  

 

123. De faste afgifter kan opdeles i et abonnementsbidrag og et effektbidrag.  

 

124. Abonnementsbidraget skal i princippet dække de faste omkostninger i værket,  

som er uafhængige af de tilsluttede anlægs størrelse, og abonnementsbidraget er 

således ens for alle forbrugere.  

 

125. Omkostninger, der er uafhængige af de tilsluttede anlægs størrelse er eksem-

pelvis, andel af løn, pension og kørsel, vedligeholdelse af målere, andel af drift, 

værktøj og biler, andel af forsikring og skat, samt administration.  
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126. Effektbidraget skal i princippet dække de faste omkostninger i værket, som er 

afhængige af de tilsluttede anlægs størrelse, og effektbidraget varierer således med 

størrelsen af den tilsluttede ejendom/varmeinstallation.  

 

127. Omkostninger, som er afhængige af de tilsluttede anlægs størrelse er eksem-

pelvis andel af brændsel, andel af løn, pension og kørsel, vedligeholdelse af pro-

duktionsannlæg og ledningsnet, andel af drift, værktøj og biler, andel af forsikring 

og skat, kapitalomkostninger samt afskrivninger og henlæggelser  

 

128. De faste afgifter er således ikke udtryk for det mængdemæssige forbrug men 

udgør et bestemt beløb pr. år, og de faste afgifter repræsenterer således de enkelte 

aftageres betaling for at have rådighed over en vis del af værkets kapacitet.  

 

129. Den faste afgift kan afregnes på flere måder.  

 

130. Den mest udbredte afregningsmetode for fastlæggelse af fast afgift er ejen-

dommens etagemeter-areal i m2, fastsat ud fra gældende oplysninger i Bygnings- 

og Boligregisteret (BBR). Endvidere kan afregningen ske på grundlag af ejen-

dommens m3 rumindhold eller størrelsen af radiatorernes hedeflade dvs. installeret 

effekt. Andet grundlag kan være et fast grundbeløb uafhængigt af tilslutningens 

størrelse, varmetabsberegning eller en kombination af de nævnte metoder.  

 

131. Hvis grundlaget er det opmålte m3 rumfang, må dette udgangspunkt supple-

res med en form for graduering, idet meget højloftede rum (Roskilde Domkirke) 

ellers ville blive belastet med en fast afgift, der ikke havde sammenhæng med det 

reelle varmebehov.  

 

132. Etagearealet kan bestå af egentlig boligareal, kælder og loftslokaler, erhverv-

lokaler med forskelligt behov for opvarmning eller bygningsarealer, der ikke må 

opvarmes.  

 

133. Ved gennemgang af de af Gas- og varmeprisudvalget over årene trufne afgø-

relser tegner der sig et varieret og broget billede, men udgangspunktet er, at der 

skal betales fast afgift af benyttede arealer, der kan udgøre en mulig udnyttelse af 

varmeværkets kapacitet.  

 

134. Det er ikke afgørende om arealerne rent faktisk almindeligvis opvarmes, eller 

om der i rummene er installeret varmekilder (radiatorer) der trækker på værkets 

kapacitet.  

 

135. Det afgørende er, om der er mulighed for at arealerne kan opvarmes ved 

varme, der er produceret på værket, eksempelvis ved at åbne en dør eller gennem 

andre uopvarmede lokaler.  

 

136. Om rummet rent faktisk også udgør en potentiel belastning af varmeværkets 

kapacitet er i sidste ende et domstolsanliggende, idet dette forudsætter en besigti-

gelse på stedet.  
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137. Som eksempler på arealer, der måske efter forbrugeren mening umiddelbart 

ikke skulle indregnes i beregningsgrundlaget for den fast afgift, og som er blevet 

vurderet af Gas-og varmeprisudvalget kan nævnes entreer, erhvervsareal, forret-

ningslokaler, gangarealer, garager, indvendig forbindelse mellem to bygningsdele, 

kælderlokaler, lagerrum, loftsarealer, nedbrændte og nedrevne ejendomme, port-

arealer, tagetager, tilbygninger, trappearealer, ubebyggede grunde, udestuer, udhu-

se, værkstedsareal.  

 

138. Gas- og varmeprisudvalget har den 16. november 1987 truffet en afgørelse, 

hvorefter "der på det foreliggende grundlag ikke for nærværende kunne rettes ind-

vendinger mod værkets kriterium for beregning af faste afgift, og at det endvidere 

ikke fandtes urimeligt, at værket som betingelse for en reduktion i beregnings-

grundlaget for den faste afgift overfor klageren krævede, at der skulle foretages en 

faktisk reduktion af den installerede hedeflade.  

 

139. Udvalget lagde dog vægt på, at hvor dette var muligt, måtte en plombering af 

dele af en forbrugers anlæg sidestilles med en egentlig fysisk nedtagning, således 

at beregningsgrundlaget kan reduceres for anlæg, der ikke var nedtage, men blot 

unyttiggjorte ved en af værkerne foretaget plombering. Kunden sparer herved ud-

gifterne til den fysiske nedtagning.  

 

140. Afgørelsen kan forekomme problematisk.  

 

141. Udgangspunktet er, at en forbruger skal betale fast afgift, hvis forbrugeren  

har mulighed for at trække på værkets kapacitet.  

 

142. Spørgsmålet er så hvornår dette er tilfældet'  

 

143. Hvor meget skal der til for at fastslå, at forbrugeren ikke har denne mulighed, 

med den konsekvens, at den fast afgift ikke skal betales'  

 

144. I en ankesag fra 25. maj 1994, blev det fastslået, at forbrugeren skulle betale 

fast afgift selv om forbrugerens ejendom ikke var tilsluttet ledningsnettet. Situati-

onen var den, at det eneste der manglede for at forsyning faktisk kunne påbegyn-

des, var gennemførelse af det interne konverteringsarbejde, som forbrugeren selv 

skulle forestå.  

 

145. I den pågældende ankesag havde varmeværket på forbrugerens anmodning 

gennemført stikledningsarbejdet, således at det alene var "op til" forbrugeren at 

tage initiativ til at får det resterende arbejde gennemført for at varmeaftag kunne 

blive en realitet.  

 

146. En plombering af dele af forbrugerens anlæg indebærer, at de pågældende 

anlægsdele ikke kan anvendes som varmekilde, men der er ikke, ved plomberingen 

sket indgreb i anlægget. Det vil igen sige, at forbrugeren umiddelbart ved en hen-

vendelse til værket alligevel (med et snuptag/ ved at knipse med fingrene/ ved at 

foretage et telefonopkald) hurtigt kan begynde at trække på værkets kapacitet.  
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147. Sagt på en anden måde: En (simpel) plombering af dele af forbrugerens an-

læg afskærer ikke forbrugeren fra at trække på værkets kapacitet. Et telefonopkald 

og betaling af et mindre gebyr synes umiddelbart tilstrækkeligt for på ny at kunne 

trække på kapaciteten.  

 

148. Danske Fjernvarmeværkerts Forening har telefonisk forklaret, at en plombe-

ring af en ejendoms hovedhane typisk foregår ved, at en af værkets ansatte møder 

op på ejendommen og "skruer på hovedhanen så fjernevarmeforsyning til ejen-

dommen afbrydes, og ved hjælp af et stykke ståltråd og en klat bly fikseres hoved-

hanes stilling, så varmeforsyning afskæres indtil plomben brydes."  

 

149. Hvis en plombering af anlægget kunne udløse fritagelse for betaling af fast 

afgift, ville dette indebære, at den forbruger, der flytter i sommerhus i den varme 

årstid, eller den familie der skulle på en 5 måneders rundrejse i de nordamerikan-

ske stater, kunne undgå at betale fast afgift i fraværsperioden, men alligevel ved et 

telefonopkald til værket få dage før tilbagekomsten til forbrugsstedet og mod beta-

ling for omkostningerne ved at få genåbnet sikre sig fuld varmeforsyning fra ind-

flytningstidspunktet.  

 

150. Dette ville være urimeligt.  

  

 

 


