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INDLEDNING 
1. En forbruger har klaget til Energitilsynet over, at I/S Middelfart Fjernvarme har 

finansieret Middelfart Kommunes anlæg af en forsyningsledning til fjernvarme i 

forbindelse med udstykning af et område til ny bebyggelse.  

 

2. Finansieringsordningen indebærer, at Middelfart Fjernvarme låner Middelfart 

Kommune 3,2 mio. kroner til betaling for anlægget af forsyningsledningen - i det 

efterfølgende benævnt byggemodningen - og kommunen herefter tilbagebetaler 

lånet over 10 år.  

 

3. Det var oprindelig tanken, at Middelfart Fjernvarme - som en mulig finansie-

ringsmodel - skulle betale for byggemodningen, og at beløbet hertil efterfølgende 

blev opkrævet hos fjernvarmeforbrugerne i takt med, at disse blev tilsluttet nettet.  

 

4. Foranlediget af en afgørelse, som Gas- og Varmeprisudvalget traf i september 

1998 vedrørende et udstykningsprojekt i Rødekro Kommune, blev Middelfart 

Fjernvarme opmærksom på, at udgifterne til byggemodning - som en anden mulig 

finansieringsmodel - kunne opkræves hos ejeren af udstykningen, dvs. Middelfart 

Kommune.  

 

5. Da Middelfart Kommune imidlertid allerede havde disponeret ud fra, at Middel-

fart Fjernvarme skulle betale for byggemodningen, blev det aftalt, at værket finan-

sierede byggemodningen og kommunen herefter tilbagebetalte de 3,2 mio. kroner 

over 10 år. Middelfart Fjernvarme oplyser, at værket har en rentefordel af lånear-

rangementet.  

 

6. Byggemodningen er planlagt at strække sig over 15 år.  

 

7. Omkostningerne til byggemodningen er omfattet af varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1 og 2, om indregningsberettigede omkostninger. Byggemodningsomkost-

ningerne er anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalgets register den 11. oktober 1999. 

Middelfart Fjernvarme præciserer selv heri, at det opkrævede byggemodningsbi-

drag maksimalt vil udgøre varmeværkets faktiske omkostninger.  
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8. Der er ikke i varmeforsyningsloven bestemmelser, der forbyder Middelfart 

Fjernvarmes udlån til Middelfart Kommune.  

 
BESLUTNING 
9. Energitilsynet vedtog at meddele klager, I/S Middelfart Fjernvarme og Middel-

fart Kommune:  

 

10. at der ikke i varmeforsyningsloven er bestemmelser, der forbyder Middelfart 

Fjernvarmes udlån til Middelfart Kommune.  

 

11. at eftersom det ikke i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ville være 

urimeligt, at Middelfart Fjernvarme selv afholder omkostningen til byggemodnin-

gen af det kommunale udstykningsområde svarende til de omkostninger, der er 

forbundet med at anlægge forsyningsledningen, kan det heller ikke anses for uri-

meligt, at kommunen indtræder som betaler af varmeledningen mod, at kommunen 

senere opkræver et beløb hos de nye varmekunder svarende til de faktiske om-

kostninger ved byggemodningen.  

 
SAGSFREMSTILLING 
12. Middelfart Fjernvarme oplyser i sin udtalelse i sagen, at udstykningsområdet 

Skrillinge Øst med 520 grunde blev udlagt til fjernvarmeforsyning i 1999. Byg-

gemodningen er planlagt at strække sig over 15 år.  

 

13. Forsyningsledningen til området skulle som oprindeligt foreslået betales af 

Middelfart Fjernvarme. Værkets bestyrelse blev under sin behandling af det ende-

lige projekt imidlertid opmærksom på Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 

28. september 1998 i en sag vedrørende Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.  

 

14. Udvalgets afgørelse i denne sag var, at det ikke i medfør af varmeforsynings-

loven fandtes urimeligt, at varmeværket opkrævede byggemodningsbidrag for det 

kommunale udstykningsområde svarende til de omkostninger, der var forbundet 

med at forsyne området. Afgørelsen var desuden, at kommunen, som den der hav-

de iværksat udstykningsprojektet, i forbindelse med at værket afholdt udgifter, og 

senere kunne overvælte bidraget på de enkelte parcelkøbere i takt med, at parcel-

lerne sælges.  

 

15. Middelfart Fjernvarme meddelte herefter kommunen, at værket ville opkræve 

byggemodningsomkostningerne hos kommunen. Omkostningerne er anmeldt til 

Gas- og Varmeprisudvalgets register den 11. oktober 1999.  

 

16. Middelfart Kommune havde imidlertid disponeret ud fra det oprindelige for-

slag om at værket skulle afholde byggemodningsomkostningerne. Udgangen på 

sagen blev, at Middelfart Fjernvarme og Middelfart Kommune enedes om en fi-

nansieringsaftale vedrørende udstykningen Skrillinge Øst, der indebærer, at Mid-

delfart Fjernvarme finansierer udgiften på 3,2 mio. kr. til byggemodningen, hvilket 

oprindeligt var planlagt, og Middelfart Kommune betaler dette beløb tilbage over 

10 år.  
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17. Middelfart Fjernvarmes lån til Middelfart Kommune tilbagebetales med årligt 

320.000 kr. + en yderligere årlig nedskrivning af gælden med et beløb, der mod-

svarer indtægterne (= dækningsbidraget) fra de årlige afgifter fra de nytilsluttede 

ejendomme. Dermed afvikles lånet på under 10 år.  

 

18. Finansieringsaftalen indebærer, at kommunen overtager den økonomiske risiko 

ved udstykningen og eventuelle udgifter ved et langsommere eller manglende 

grundsalg end forudsat ved udstykningens iværksættelse.  

 

19. Rationalet bag den yderligere nedskrivning af gælden er, at finansieringsarran-

gementet skal være omkostningsneutralt for Middelfart Fjernvarme, således at 

ingen af de nuværende varmekunder hverken belastes eller har økonomisk fordel 

af finansieringsaftalen.  

 

20. Middelfart Fjernvarmes finansiering af byggemodningsomkostningerne tilve-

jebringes ved træk på en kassekredit.  

 

21. Middelfart Fjernvarme oplyser, at værket ifølge finansieringsaftalen med 

kommunen får en rente svarende til Nationalbankens indskudsbeviser med et til-

læg på 2 % p.a., og at man på kassekreditten betaler en rente svarende til Natio-

nalbankens indskudsbeviser med et tillæg på 0,2 % p.a. Dette giver Middelfart 

Fjernvarme en rentegevinst på 1,8 % p.a. Rentegevinsten er totalt set et mindre 

beløb.  

 

22. Energitilsynets sekretariat har bemærket, at der er personsammenfald på långi-

ver- og låntagerside på finansieringsaftalen. Da det ikke kan udelukkes, at der 

foreligger inhabilitet i forbindelse med finansieringsaftalens indgåelse, har Energi-

tilsynets sekretariat sendt en kopi af sagen til Tilsynsrådet for Fyns Amt til evt. 

videre foranstaltning i sagen.  

 

23. Klager har også henvendt sig direkte til Tilsynsrådet. Tilsynsrådets afgørelse 

vil foreligge på et senere tidspunkt. Vurderingen er, at det er unødvendigt for 

Energitilsynet af afvente Tilsynsrådets afgørelse i sagen.  

 
BEGRUNDELSE 
24. Det er Middelfart Kommune, der har taget initiativ til udstykningen af området 

Skrillinge Øst. Det er derfor også kommunen, der bør bære de økonomiske risici, 

som udstykningen indebærer, og forestå finansieringen i perioden, indtil området 

er bebygget og ejendommene bliver tilsluttet fjernvarmeforsyningen.  

 

25. Omvendt indebærer finansieringsaftalen ikke en reel økonomisk risiko for 

Middelfart Fjernvarme med en kommune som låntager. Udstykningen af parceller 

vil strække sig over 15 år og går dermed ud over finansieringsaftalens 10 år. Hvis 

Middelfart Fjernvarme selv skulle have stået for byggemodningen, ville den øko-

nomiske risiko dermed have været større.  
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26. Den indgåede finansieringsaftale mellem Middelfart Fjernvarme og Middelfart 

Kommune er ganske vist en atypisk finansieringsmodel for en traditionel fjern-

varmeinvestering, men ikke urimelig over for varmeforbrugerne. Gas- og Varme-

prisudvalgets afgørelse i 1998 vedrørende Rødekro Kommune forud for bygge-

modningen af Skrillinge Øst kan motivere den valgte finansieringsmodel.  

 

27. Helt tilbage i 1986 havde Gas- og Varmeprisudvalget anlagt synspunktet, at 

krav om betaling af tilslutningsbidrag for samtlige udstykkede grunde som betin-

gelse for at lade den enkelte ejendom tilslutte, må anses for urimeligt. Ud fra den-

ne afgørelse måtte Middelfart Fjernvarme selv finansiere byggemodningen og få 

betaling herfor, når varmekunderne blev tilsluttet fjernvarmeforsyningen.  

 

28. I Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse fra 1998 lægges der vægt på, at det er 

kommunen (Rødekro Kommune), der har iværksat en byggemodning og derfor må 

bære de økonomiske risici forbundet hermed. Afgørelse fortolkes af Middelfart 

Fjernvarme derhen, at værket opkræver omkostningerne hos kommunen i dennes 

rolle som initiativtager til udstykningen. Lånearrangementet er et led heri. 

 

 


