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RESUMÉ 
1. Ved brev af 9. januar 2003 har Brabrand Boligforening klaget til Energitilsynet 

over, at Gellerupparkens Varmecentral betaler en højere pris for varme fra Århus 

kommunale værker end alle andre af kommunens aftagere. Varmecentralen har 

siden oktober 1999 ført forhandlinger med de kommunale værker for at få ændret 

afregningsprisen eller leveringsbetingelserne. I stedet har de kommunale værker 

tilbudt at overtage ledningsnettet for ca. 10 mio.kr.  

 

2. Brabrand Boligforening modtager en årlig kompensation fra Århus kommunale 

værker på ca. 725 tkr. som modydelse for drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen 

for det interne ledningsnet. Beløbet har ikke været reguleret siden 1992. Boligfor-

eningen aftager i alt varme for knap 23 mio. kr. om året. Aftaget er fordelt på fem 

målere.  

 

3. Boligforeningen peger på, at afregningsprincippet med de kommunale værker 

betyder, at varmeprisen for Gellerupparkens Varmecentrals kunder bliver højere 

end den pris andre aftagere i Århus skal betale. De betaler for ledningstab, repara-

tion og vedligeholdelse på det eksterne net på lige fod med andre aftagere, men 

skal herudover også betale ekstraudgifterne ved det interne ledningsnet.  

 

4. Århus kommunale værker afviser, at kompensationen til Brabrand Boligfor-

ening skal reguleres. Værkerne finder, at den oprindelige kompensation er fastsat i 

forhold til de kommunale værkers opkrævede faste afgift. Det indicerer, at der på 

aftaletidspunktet ikke var tænkt på, at kompensationen skulle reguleres.  

 

5. Århus kommunale værker har i stedet tilbudt at overtage Brabrand Boligfor-

ening fjernvarmenet på samme vilkår, som værkerne har overtaget tidligere private 

net på - nemlig for en pris, der udgør forskellen mellem nettets værdi og prisen på 

et nyt fjernvarmenet.  

 

6. Energitilsynet finder, at aftalen mellem parterne er udtryk for, at Brabrand Bo-

ligforening skal have en særlig kompensation, fordi foreningen selv afholder væ-

sentlige omkostninger, som er del af de gældende tariffer.  
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7. En kostægte opbygning af tarifferne betyder, at kompensationen skal reguleres, 

hvis de omkostninger - som rabatten er tiltænkt at dække - forøges. Det betyder, at 

kompensationen skal reguleres i overensstemmelse med den faktiske omkost-

ningsudvikling.  

 

8. Tilsynets afgørelse er fremadrettet og har virkning fra klagens indbringelse den  

9. januar 2003.  

 
AFGØRELSE 
9. Det meddeles Århus kommunale værker, at det er urimeligt, jf. varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, at de kommunale værker ikke har ajourført kompensatio-

nen til Brabrand Boligforening i overensstemmelse med udviklingen i varmecen-

tralens faktiske omkostninger. Afgørelsen har virkning fra den 9. januar 2003.  

 
SAGSFREMSTILLING 
10. Ved brev af 9. januar 2003 har Brabrand Boligforening klaget til Energitilsynet 

over, at Gellerupparkens Varmecentral betaler en højere pris for varme fra Århus 

kommunale værker end alle andre af kommunens aftagere. Varmecentralen har 

siden oktober 1999 ført forhandlinger med de kommunale værker for at få ændret 

afregningsprisen eller leveringsbetingelserne. I stedet har de kommunale værker 

tilbudt at overtage ledningsnettet for ca. 10 mio.kr.  

 

11. Ved brev af 15. april 2003 har advokat Bent Müller, Kromann Reumert Advo-

katfirma, sendt en række uddybende oplysninger om sagen.  

 

12. Da forhandlingerne med Århus kommunale værker ikke har ført til noget resul-

tat, har boligforeningen bedt Energitilsynet om at behandle sagen.  

KLAGERS ARGUMENTATION  

13. Gellerupparkens Varmecentral blev bygget samtidig med etableringen af be-

byggelserne i Gellerupplanen i 1970. De berørte afdelinger i Brabrand Boligfor-

ening afholdt alle omkostninger. Indtil 1980 drev varmecentralen både produkti-

onsanlæg og distributionsnet.  

 

14. I 1980 indgik varmecentralen en aftale med de kommunale værker, der med-

førte, at egenproduktionen ophørte og varmen herefter blev aftaget fra de kommu-

nale værker.  

 

15. Aftalen havde følgende hovedindhold: 

 selve varmecentralen blev vederlagsfrit overdraget til Århus kommunale 

værker. Der var gæld i centralen, som boligafdelingen stadig afdrager på.  

 varmecentralen beholdt ejendomsretten til selve ledningsnettet  

 varmecentralen køber varmen til samme pris som værkernes øvrige kunder  

 varmecentralen afholder alle driftsudgifter, udgifter til ledningstab i det in-

terne net og udgifter til fornyelse af nettet 

 

16. Som modydelse for den drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, som Brabrand 

Boligforening har for så vidt angår det interne ledningsnet, blev det aftalt, at der 

kun opkræves halv fast afgift for de af boligforeningens ejendomme, der er tilslut-

tet det interne ledningsnet.  
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17. I 1990/91 afskaffede Århus kommunale værker den faste afgift. Kompensatio-

nen blev herefter ændret til et fast beløb. Siden 1992, hvor modydelsen senest er 

reguleret, har den udgjort lige under 725 tkr.  

 

18. Gellerupparkens Varmecentral aftager varme for knap 23 mio. kr. pr. år fordelt 

på fem målere.  

 

19. Varmecentralen leverer varmen til en række afdelinger i Brabrand Boligfor-

ening - i alt 3066 lejligheder. Desuden leveres til en række eksterne aftagere, her-

under skoler, børneinstitutioner og erhvervsvirksomheder.  

 

20. Boligforeningen anfører, at udgangspunktet for kompensationen har været, at 

den skulle dække alle faktiske merudgifter. Boligforeningen fremhæver, at formå-

let var at sikre en ligebehandling af varmecentralens forbrugere sammenholdt med 

forbrugerne hos Århus kommunale værker.  

 

21. Det gør kompensationen ikke. Alene udgifterne til ledningstab har siden 1994 - 

bortset fra et enkelt år - ligget på 1,2-1,4 mio. kr. Boligforeningen peger desuden 

på udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af nettet, som derfor heller ikke 

dækkes.  

 

Hovedtallene for de seneste år er gengivet nedenfor: 

tkr. 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 

Ledningstab 2.054 1.415 1.182 1.198 

Varmemester 35 48 58 81 

Adm. og revision 287 293 298 304 

Vedligeholdelse 41 724 57 161 

Henlæggelse 500 500 500 500 

Konsulent    20    159 

Tilbageført    301       

Renteindtægt -118 208 305 253 

I alt 2.800 3.093 1.791 2.151 

Betalt refusion af Århus 

kommunale værker 
725 725 725 725 

Nettoudgift 2.075 2.368 1.066 1.426 

 

22. Varmecentralens ledningstab ligger under ledningstabet i de kommunale vær-

ker. Boligselskabet anfører, at de kommunale værkers egne teknikere har udtalt, at 

ledningstabet ligger på et konkurrencedygtigt niveau sammenlignet med værker-

nes egne tilsvarende net.  

 

23. Sammenfattende anfører boligselskabet, at afregningsprincippet med de kom-

munale værker betyder, at varmeprisen for Gellerupparkens Varmecentrals kunder 

bliver højere end den pris andre aftagere i Århus skal betale. De betaler for led-

ningstab, reparation og vedligeholdelse på det eksterne net på lige fod med andre 

aftagere, men skal herudover også betale ekstraudgifterne ved det interne led-

ningsnet.  
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24. Forbrugerne i Gellerupparkens Varmecentral betaler den samlede varmeudgift 

som en variabel udgift og et arealbidrag. Den variable del afregnes til samme pris, 

som Århus kommunale værkers. Ekstrabetalingen for forbrugerne i Gelleruppar-

ken viser sig således i en merpris på arealbidraget.  

 

Hovedtallene for de seneste år er gengivet nedenfor: 

 

kr. 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 

Arealbidrag pr. m
2
             

Århus kommunale værker 12,35 12,55 12,94 13,32 

Gellerupparken 18,29 19,79 15,31 16,88 

Merpris 5,94 7,24 2,37 3,56 

Årlig merpris for en lejlighed 

på 100 m
2 

 
594,00 724,00 237,00 356,00 

 

25. I regneeksemplet ovenfor indgår ikke dækning for eventuelle henlæggelser til 

fornyelse af anlægget.  

 

26. Under forhandlingerne med Århus kommunale værker er det oplyst, at kom-

munen vil overtage ledningsnettet, hvis der betales en tilslutningsafgift på ca. 12 

mio. kr. inkl. moms. Det har Gellerupparkens Varmecentral afslået.  

 

27. Varmecentralen peger på,  

 nettet er i detaljer projekteret og udført præcist som de kommunale vær-

kers net og værkernes teknikere har vurderet ledningsnettet og fundet det i 

god og vedligeholdt stand  

 at den i en årrække har betalt en overpris for varmen, og  

 den leverede varmecentral var af en betydelig værdi, som kan betragtes 

som en tilslutningsafgift.  

 

28. Boligselskabet oplyser, at én af varmecentralens store kunder har henvendt sig 

til de kommunale værker med henblik på at opnå direkte leverancer. Henvendelsen 

understreger behovet for en afklaring.  

 

29. Det er herefter Gellerupparkens Varmecentrals påstande: 

 (principalt) Den hidtidige årlige "modydelse" på ca. 725 tkr. forhøjes hvert 

år den 1. juli i overensstemmelse med den årlige stigning i nettoprisindek-

set - første gang med indeksstigningen fra juli 1981 til juli 1999, beregnet 

til ca. 1,3 mio. kr.  

 (subsidiært) Ledningsnettet overtages af Århus kommunale værker med 

virkning fra 1. juli 2003, som det er og forefindes og uden betaling af til-

slutningsafgift eller lign. Samtidig betales et vederlag til Brabrand Bolig-

selskab, som opgjort ovenfor, for regnskabsåret 2002-03 og de tre foregå-

ende regnskabsår.  

 (mere subsidiært) Som ovenfor, men uden betaling af vederlag. 
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INDKLAGEDES ARGUMENTATION  

30. Brabrand Boligforenings klage har været sendt i høring hos Århus kommunale 

værker. Advokat Jørgen Kjær har i en redegørelse af 7. marts 2003, redegjort for 

de kommunale værkers synspunkter. Desuden har advokaten ved brev af 28. maj 

2003 sendt supplerende oplysninger om værkernes praksis ved overtagelse af 

fjernvarmenet. Der fremgår heraf bl.a. følgende:  

 

31. Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral, er i forholdet til de 

kommunale værker en selvstændig privat varmeleverandør med sit eget interne 

forsyningsnet. Boligforeningen leverer varme med eget retsforhold såvel i forhold 

til værkerne som til sine varmeaftagere.  

 

32. Det har været fordelagtigt for Brabrand Boligforening at indgå aftalen med de 

kommunale værker om overtagelsen af varmecentralen. Det fremgår dels af, at det 

måtte forventes, at varmecentralen skulle drives med et årligt driftsunderskud fra 

1981 til 1985 på 2,5 mio. kr. pr. år. Dels af at kommunen havde en engangsudgift 

på 1,5 mio. kr. på overtagelsen.  

 

33. De kommunale værker afviser, at priserne skal fastsættes med henvisning til, 

at Brabrand Boligforening er storaftager. Der peges på, at kommunen ikke har 

forskellige priser til forskellige varmemodtagere. Der findes ingen storaftagertarif-

fer. Derimod har kommunen en enkelt aftale med en afbrydelig kunde (Gartnernes 

Varmeforsyningsselskab), som på grund af afbrydeligheden betaler en lavere pris.  

 

34. Brabrand Boligforening har selv ønsket at beholde ledningsnettet og skal der-

for betale omkostningerne for det. Boligforeningen tilgodeses ved, at de kommu-

nale værker betaler et fast beløb på ca. 725 t.kr. Værkerne afviser, at det kan kriti-

seres, at beløbet er fast. Værkerne henviser til, at kompensationen oprindeligt er 

fastsat til halvdelen af den faste afgift. Dette indicerer, at der på aftaletidspunktet 

var tænkt på en ureguleret fast kompensation.  

 

35. Forudsætningerne for aftalen i 1980 har ikke ændret sig. Det anføres, at de 

udgifter, der afholdes af Brabrand Boligforening, ikke er anderledes end de udgif-

ter, der var forudsat i 1980. Der er ikke tale om en ny og ændret udgiftsfordeling, 

der kan give anledning til en regulering af aftalen.  

 

36. Endelig afviser kommunen, at Brabrand Boligforening skal have dækket sine 

merudgifter i forhold til andre aftagere. Dette vil efter kommunens opfattelse be-

tyde, at ethvert privat varmeværk kunne rette henvendelse til de kommunale vær-

ker og oplyse, at brugerne betalte for meget, fordi de havde for store omkostnin-

ger. Herefter skulle de kommunale værker give tilskud til varmeværkets drift, så-

ledes at kunderne kun kom til at betale den samme pris, som de kommunale vær-

kers egne kunder.  

 

37. Efter de kommunale værkers opfattelse har Energitilsynet ikke hjemmel til at 

godkende en varmepris, der er forhøjet, fordi de kommunale værker skal betale et 

løbende driftsunderskud til Brabrand Boligforening til brug for boligforeningens 

drift af eget fjernvarmeforsyningsnet.  
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38. Desuden peges bl.a. på, at taksterne er anmeldt til tilsynet af Århus kommunale 

værker, og at tilsynet ikke kan tage stilling til et fradrag i prisen, når varmeprisen 

ikke overstiger den godkendte tarif. Energitilsynet har derfor ikke hjemmel til at 

gribe ind.  

 

39. For så vidt angår Århus kommunale værkers overtagelse af Gellerupparkens 

Varmecentrals ledningsnet, anfører advokat Jørgen Kjær følgende:  

 

40. Århus kommunale værker kan løse problemet ved at overtage Gellerupparkens 

Varmecentrals ledningsnet. Brabrand Boligforening må i denne forbindelse betale 

på samme måde, som når de kommunale værker overtager andre private lednings-

net ved overtagelse af andre boligbebyggelser. De kommunale værker har opgjort 

en foreløbig pris til ca. 9,8 mio. kr. Det anføres, at prisen er rimelig i forhold til 

nettets tilstand samt omkostningerne ved at etablere et nyt tilsvarende net, og at 

prisen svarer til markedsprisen.  

 

41. Andre private boligbebyggelser har betalt den pris, som de kommunale værker 

skal have for at etablere et nyt ledningsnet mod en godtgørelse til den private bo-

ligbebyggelse for værdien af det net, der ligger i jorden. Århus kommunale værker 

kræver ikke, at Brabrand Boligforening herudover betaler tilslutningsafgift i for-

bindelse med overtagelsen.  

 

42. De kommunale værker påtager sig ikke omkostninger i forbindelse med etable-

ring af fjernvarmenet til forsyning af et bestemt område. Skal værkerne overtage et 

ledningsnet, skal det være omkostningsneutralt. Nedslidningen af nettet i den tidli-

gere ejers periode skal kompenseres de kommunale værker ved overtagelsen.  

 

43. Århus kommunale værker har tidligere vederlagsfrit overtaget den såkaldte 

"ledning nord", men denne overtagelse var forbundet med en økonomisk fordel for 

værkerne. Overtagelsen af ledningen er derfor atypisk og ikke udtryk for nogen 

ændring i overtagelsesvilkårene for almindelige fjernvarmenet.  

 

44. De kommunale værker har sendt en række aftaler om overtagelse, der doku-

menterer værkernes praksis.  

 

45. Tilslutning til et helt nyt net er opgjort til 19,9 mio. kr. De kommunale værker 

afviser, at der ikke skulle have været vist imødekommenhed. Der henvises til, der 

er fremlagt alternative forslag fra værkernes side.  

 

46. Det Energitilsynet herefter skal tage stilling til er 

 rimeligheden af Århus kommunale værkers pris for varme til Gelleruppar-

kens Varmecentral, herunder om varmecentralens aftagere ved selv at be-

tale for det interne ledningsnet kommer til at betale for ydelser som led-

ningstab, vedligeholdelse mv. to gange, jf. lovens § 21, stk. 4.  

 rimeligheden af de betingelser, som Århus kommunale værker lægger til 

grund for at overtage Gellerupparkens Varmecentrals interne ledningsnet. 
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BEGRUNDELSE 
47. Efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven kan Energitilsynet, hvis det 

finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i 

strid med bestemmelserne i §§ 20, 20a eller 20b eller regler udstedt i henhold til 

loven give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, 

såfremt forholdet ikke kan bringes til ophør gennem forhandling.  

 

48. Det forhold, at priser mv. er anmeldt til Energitilsynet, udelukker ikke, at til-

synet kan gribe ind. Advokat Jørgen Kjærs påstand - jf. pkt. 37 og 38 ovenfor - 

om, at Energitilsynet ikke har hjemmel, kan tilsynet derfor afvise. Der vil i øvrigt 

ikke være tale om, at priserne skal forhøjes med et evt. driftsunderskud i boligfor-

eningen, men om at fordele omkostningerne på en anden måde, hvis Gelleruppar-

kens Varmecentrals aftagere i øjeblikket betaler for ydelser, som de ikke kan gøre 

brug af.  

 

49. Brabrand Boligforening ønsker, at en evt. regulering af kompensationen sker 

med virkning tilbage fra 1999. Energitilsynets påbud efter varmeforsyningsloven 

har ikke tilbagevirkende kraft. Lovgivningen indebærer som hovedregel alene, at 

tilsynet kan bringe et konstateret urimeligt forhold til ophør med fremadrettet 

virkning.  

 

50. Tilsynet vil derfor ikke kunne imødekomme ønsket om regulering for tidligere 

år. Tilsynets indgreb kan i overensstemmelse med praksis ske fra det tidspunkt 

klagen er indbragt, dvs. fra januar 2003.  

REGULERINGEN AF KOMPENSATIONEN  

51. Her skal Energitilsynet tage stilling til rimeligheden af Århus kommunale vær-

kers pris for varme til Gellerupparkens Varmecentral, herunder om varmecentra-

lens aftagere ved selv at betale for det interne ledningsnet kommer til at betale for 

ydelser som ledningstab, vedligeholdelse mv. to gange, jf. lovens § 21, stk. 4.  

 

52. Udgangspunktet for Energitilsynets vurdering er, at der foreligger en aftale 

mellem parterne, der går ud på ydelse af en eller anden kompensation til Gelle-

rupparkens Varmeværk. Formuleringen i 1980-aftalen er følgende "Som modydel-

se for den drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, som Brabrand Boligforening har 

for så vidt angår det interne ledningsnet, opkræves kun halv fast afgift for de af 

boligforeningens ejendomme, der er tilsluttet det interne ledningsnet."  

 

53. Det forhold at der allerede ligger en aftale betyder, at de kommunale værkers 

argumentation i pkt. 36 om, at kompensation til Brabrand Boligforening vil føre til 

at ethvert privat varmeværk vil kunne anmode Århus kommunale værker om til-

skud, kan afvises. Det må være en forudsætning for en eventuel kompensation og 

regulering heraf, at der foreligger et aftalegrundlag, jf. klagenævnets kendelse af 7. 

maj 2003 i klagen fra Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg, hvor dette ikke 

var tilfældet.  

 

54. Der er fra begge parters side refereret til forhold i forbindelse med den oprin-

delige aftales indgåelse, der støtter deres synspunkter. Tilsynet skal ikke gå ind i 

en nærmere vurdering heraf. Afklaringen af dette spørgsmål indebærer en konkret 

vurdering af beviser, som hører under domstolene.  
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55. Derimod kan Energitilsynet vurdere om praktiseringen af aftalen i dag fører til 

priser for forbrugerne, som er rimelige, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

56. Århus kommunale værker anfører, at værkerne ikke i øjeblikket har nogen 

særlig tarif for store aftagere. Det er derfor ikke muligt for værkerne at placere 

Gellerupparkens Varmecentral på en sådan tarif. Dette argument må tilsynet afvi-

se.  

 

57. Dels er aftalen mellem parterne udtryk for, at der er aftalt "en særlig pris", dels 

må en kostægte opbygning af tarifferne betyde, at aftagere som selv afholder væ-

sentlige omkostninger, som er del af de gældende tariffer, kompenseres herfor. Det 

betyder, at Gellerupparkens Varmecentral skal have kompensation i forhold til de 

afholdte omkostninger.  

 

58. Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, kan de kollektive varmeforsynings-

anlæg fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og 

geografiske områder. En sådan forskelsbehandling må dog ske efter objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier. Bestemmelsen kan derfor ikke begrunde den mang-

lende kompensation.  

 

59. Brabrand Boligforening ønsker (den principale påstand, se pkt. 29), at Energi-

tilsynet går ind og fastsætter størrelsen af en regulering af den nuværende kom-

pensation på 725 tkr. efter udviklingen i nettoprisindekset fra juli 1981 til i dag. 

Det kan tilsynet ikke. Varmeforsyningslovens bestemmelser tager udgangspunkt i 

de faktiske omkostninger, som ikke nødvendigvis svarer til udviklingen i netto-

prisindekset.  

 

60. Tilsynets vurderer, at det ikke er rimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4, at den kompensation, som i øjeblikket ydes til Brabrand Boligforening ikke 

afspejler de ekstraomkostninger, som varmecentralen har. Kompensationen skal 

fastsættes, så den dækker en væsentlig del af de meromkostninger, som fremgår af 

oversigten i pkt. 21. Reguleringen skal være gældende fra januar 2003.  

 

61. Energitilsynet kan ikke fastlægge den konkrete størrelse af den kompensation, 

som skal tilbydes Brabrand Boligforening. Det er op til Århus kommunale værker 

at komme med et udspil til kompensation, der står i rimeligt forhold til merom-

kostningerne. Udspillet må udformes i en dialog med Brabrand Boligforening  

OVERTAGELSE AF LEDNINGSNETTET  

62. For så vidt angår Brabrand Boligforenings subsidiære påstande har Århus 

kommunale værker anført, at tilbuddet til Brabrand Boligforening er i overens-

stemmelse med praksis i forbindelse med andre lignende overtagelser. Der er 

imidlertid ikke - som sagen foreligger - grundlag for, at Energitilsynet går ind i en 

nærmere vurdering af Århus kommunale værkers praksis, da tilsynet har taget 

stilling til boligforeningens principale påstand.  

 

63. Tilsynet vil senere kunne tage spørgsmålet om fremgangsmåden i forbindelse 

overtagelse af fjernvarmenettet op, hvis det skulle blive aktuelt. 

 

 


