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1. INDLEDNING 
1. En forbruger under Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. har klaget til 

Energitilsynet dels over varmeværkets priser dels over grundlaget for fastsættelsen 

af værkets faste afgift.  

 

2. Af varmeværkets redegørelse for værkets omkostninger fremgår, at værket ikke 

i sine takster har indregnet omkostninger, der ikke er indregningsberettigede i 

henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk.1. I overensstemmelse med de af Gas- 

og Varmeprisudvalget fastsatte retningslinier dækkes værkets faste omkostninger 

af de opkrævede faste afgifter og de variable omkostninger af de opkrævede vari-

able afgifter.  

 

3. Alle forbrugere betaler samme faste afgift, som fastsættes ved at værkets faste 

omkostninger fordeles på antallet af forbrugere uanset disses belastning af fjern-

varmenettet. Den årlige faste afgift udgør 6.600 kr. eksklusive moms, hvilket sva-

rer til 8.200 kr. inklusive moms. Dette er ikke i overensstemmelse med Gas- og 

Varmeprisudvalgets synspunkt om, at den faste afgift som udgangspunkt skal 

modsvare forbrugerens mulige belastning af fjernvarmenettet. Dette synspunkt er 

stadfæstet af Monopol-ankenævnet.  

 

4. Et antal storforbrugere, for øjeblikket 5, får en rabat på 10% på "forbruget" dvs. 

den variable afgift. Det er oplyst, at denne rabat er krævet af kommunen som be-

tingelse for, at de kommunale institutioner blev tilsluttet værket. Der er ikke af 

værket oplyst nogen omkostningsmæssig begrundelse for rabattens størrelse.  

 

5. På grund af et underskud i regnskabsåret 1999/2000 besluttede varmeværket 

ekstraordinært at opkræve en ekstra afgift hos samtlige forbrugere uanset størrel-

sen af disses forbrug på 800 kr. Energitilsynets sekretariat meddelte herefter vær-

ket, at det måtte anses for urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at det 

opståede underskud fordeltes ligeligt på forbrugerne uanset forbrug, samt at et 

varmeværks underskud kun kan overføres og inddækkes over priserne i det føl-

gende varmeår. Varmeværket meddelte herefter sekretariatet, at værket havde 

taget dette til efterretning.  
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BESLUTNING 
6. Energitilsynet besluttede, at meddele Hundslund Oldrup Kraftvarmeværk 

a.m.b.a., at det må anses for urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at 

samtlige forbrugere under varmeværket betaler samme faste afgift uanset deres 

mulige belastning af fjernvarmenettet.  

 

7. at sekretariatet bemyndiges til at indlede forhandlinger med Hundslund- Oldrup 

Kraftvarmeværk a.m.b.a.om en ændring af varmeværkets leveringsbetingelser, 

således at de af selskabet opkrævede faste afgifter over en periode på tre år diffe-

rentieres i henhold til forbrugernes mulige belastning af fjernvarmenettet, og til, 

hvis disse forhandlinger ikke giver resultat, at give pålæg om ændring af værkets 

leveringsbetingelser.  

 

8. at meddele Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a, at selskabets rabat til 

storforbrugerne skal være omkostningsmæssigt begrundet.  

 
SAGSFREMSTILLING  
9. I juni 2001 klagede en forbruger under Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk 

over, at varmeværket tariffer ikke var blevet nedsat uanset, at der fra varmevær-

kets side var givet tilsagn om, at priserne ville blive nedsat som følge af, at varme-

værket havde modtaget tilskud til nedbringelsen af sin gæld. Desuden fremførte 

klageren, at en høj faste afgift rammer små huse urimeligt hårdt. Den faste afgift 

udgør 6.600 kr. eksklusive moms, hvilket svarer til 8.200 kr. inklusive moms. Den 

faste afgift er ens for alle værkets forbrugere uanset størrelsen af deres mulige 

belastning af fjernvarmenettet.  

 

10. Energitilsynets sekretariat havde i november 2000 meddelt Hundslund-Oldrup 

Kraftvarmeværk, at Energitilsynet ikke fandt det rimeligt i henhold til varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, at et underskud var blevet opkrævet som en ekstra afgift 

pr. forbruger uanset forbrug, men at varmeværkets underskud kun kan overføres 

og inddækkes over priserne i det kommende år, eventuelt over en længere periode, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Varmeværket havde meddelt, at man tog 

dette til efterretning.  

 

11. På baggrund af henvendelsen fra forbrugeren i juni 2001 fremsendte Hunds-

lund-Oldrup Kraftvarmeværk til sekretariatet en redegørelse for værkets omkost-

ningsforhold. Efter det af værket oplyste er det korrekt af værket modtog en del af 

regeringens "hjælpepakke", som anvendtes til nedsættelse at værkets gæld til 

Kommunekredit. Imidlertid er stigningen i gasprisen årsag til, at varmeprisen for 

2000/2001 ikke kunne nedsættes i det omfang værket havde ønsket, og som det 

var stillet forbrugerne i udsigt på grundlag af "hjælpepakken".  

 

12. Værket har endvidere ved brev af 7. september 2001 redegjort for værkets 

fordeling af udgifter på henholdsvis faste og variable afgifter.  

 

13. I henhold til varmeværkets redegørelse dækkes værkets faste omkostninger af 

de faste afgifter og de variable omkostninger af de variable afgifter. Værkets tarif-

fer er ikke højere end værkets omkostninger tilsiger og værkets priser er således i 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  
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14. Værket har oplyst, at store kunder, for tiden 5, får en rabat på forbruget, dvs. 

den variable afgift på 10%. En storbruger er en forbruger, der anvender mere end 

40.000 kWh om året. Denne rabat er efter det af værkets oplyste indført, idet 

kommunen krævede en rabat som betingelse for, at de kommunale institutioner 

blev tilsluttet varmeværket.  
 
GAS-OG VARMEPRISUDVALGET PRAKSIS VEDRØRENDE FAST AFGIFT 

15. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, fastlægger hvilke omkostninger der af 

kollektive varmeforsyningsanlæg kan indregnes i priserne. Derimod indeholder 

varmeforsyningsloven ikke nærmere regler for værkernes tarifering herunder for-

deling af værkets udgifter på faste og variable afgifter. Gas- og varmeprisudvalget 

har i cirkulæreskrivelse af 21. juli 1992 tilkendegivet , at fjernvarmeværkerne fra 

det varmeår, der startede i 1993 uden nærmere dokumentation kan anvende føl-

gende tarifsystem overfor fjernvarmeforbrugerne:  

 

16. En tarif for det målte forbrug, der kan give værket dækning for budgetterede 

omkostninger til brændselskøb, køb af varme, elektricitet og kemikalier, samt en 

del af de faste omkostninger. I varmeåret der startede i 1993 kunne værkerne uden 

dokumentation over udvalget lade maksimalt 90% af de samlede omkostninger 

dække af indtægterne fra afregningen af det målte forbrug (den variable afgift)  

 

17. I det efterfølgende varmeår og indtil videre kan værkerne uden nærmere do-

kumentation lade maksimalt 80% af de samlede omkostninger dække af indtæg-

terne fra afregningen af det målte forbrug.  

 

18. Herudover kan opkræves en forbrugsuafhængig betaling, der for værket skal 

dække de resterende faste omkostninger, eksempelvis gennem effektafgift, abon-

nementsbidrag og målerleje. Udvalgets hidtidige accept af, at op til 20% af udgif-

terne til brændselsindkøb/varmekøb kan overføres til dækning gennem den faste 

afgift blev ikke ændret herved.  

 

19. I september 1995 udsendte Gas- og Varmeprisudvalget: Nogle betragtninger 

om reglerne for fjernvarmeværkernes tarifering og hvorledes tarifering aktuelt 

foregår.  

 

20. Heraf fremgår, at Gas- og Varmeprisudvalget siden det blev nedsat i 1981 til 

stadighed havde anbefalet, at fjernvarme blev afregnet hos køberne efter et så 

kostægte princip som muligt. Dvs. at varmeværkernes faste omkostninger så vidt 

muligt dækkes af indtægterne fra den faste afgift og tilsvarende, at værkets variab-

le omkostninger dækkes af indtægterne fra de forbrugsuafhængige afgifter (variab-

le afgifter).  

 

21. Med hensyn til grundlaget for fastsættelsen af den faste afgift henvises til, at 

den mest udbredte afregningsmetode er beboelsesarealet i m2, jf. BBR-registret. 

Derudover findes boligens m3 luftindhold eller størrelsen af boligens radiatorer og 

øvrige varmevekslere også som fordelingskriterier. Herudover findes en tarifering 

med en blanding af et variabelt og fast element f.eks. ved at hele eller dele af den 

faste afgift udregnes som et glidende gennemsnit af de foregående tre års forbrug.  
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DIFFERENTIERING AF FAST AFGIFT 

22. Ved Gas- og Varmeprisudvalgets behandling af spørgsmålet om tarifering har 

udvalget fastholdt det grundlæggende synspunkt, at tarifering skal være kostægte. 

Dette indebærer, at der som grundlag for den faste afgift anvendes et mål, der til-

nærmelsesvis er et udtryk for den enkelte forbrugers mulige belastning af fjern-

varmenettet. Altså at der skal ske en differentiering af den faste afgift. Dette syns-

punkt er tiltrådt af Monopol-ankenævnet. I nævnets kendelse af 1. september 1989 

tiltrådte ankenævnet Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af de af Gas- og Var-

meprisudvalget anførte grunde.  

 

23. I sin begrundelse for sin afgørelse anførte Gas- og Varmeprisudvalget bl. a.: 

En ubetinget ensidig ligelig fordeling af de faste omkostninger- når der er tale om 

forskellige ejendomsstørrelser (og dermed varmebehov)- ville være stridende med 

et af udvalgets grundliggende synspunkter om kostægte tarifering (sekretariatets 

fremhævelse).  
 
FORDELINGSKRITERIER FOR DEN FASTE AFGIFT 

24. I Gas- og Varmeprisudvalgets skrivelse af september 1995 til samtlige fjern-

varmeværker om reglerne for fjernvarmeværkernes tarifering og hvorledes tarife-

ring aktuelt foregår udtales:  

 

25. For den faste afgifts vedkommende afregnes der på flere måder  

 

26. Den i dag mest udbredte afregningsmetode er beboelsesarealet i m2 jf. BBR- 

registret. Derudover findes boligens m3 luftindhold eller størrelsen af boligens 

radiatorer og øvrige varmevekslere også som fordelingskriterier.  

 

27. Derudover er der i de seneste år opstået en tarifering med en blanding af et 

variabelt og fast element, f.eks. ved at hele eller dele af den faste afgift udregnes 

som et glidende gennemsnit af de foregående 3 års målte forbrug.  

 

28. Udvalget finder, at dette ligger inden for de grænser, der er afstukket for kost-

ægte tarifering. Forbrugeren modtager de rigtige prissignaler, og den "glidende" 

faste afgift imødekommer et af de ofte gentagne kritikpunkter mod store faste 

afgifter, nemlig af forbrugernes sparevilje påvirkes negativt.  

 

29. Et eksempel på en tarifering med en blanding af et fast og et variabelt element 

er den af Greve Strandby Fjernvarmeværk indførte tarifering, der blevet taget til 

efterretning af Gas- og Varmeprisudvalget på udvalgets møde den 21. november 

1994.  

 

30. De forbrugsafhængige omkostninger afregnes efter måler. De faste omkostnin-

ger dækkes af en tarif, der benævnes en 50%/50% model.  

 

31. Modellen er udformet således at halvdelen af de faste omkostninger dækkes af 

en glidende fast betaling, der fremkommer som et rullende gennemsnit af kundens 

varmeaftag for de foregående 3 år. Den sidste halvdel af de faste omkostninger 

dækkes herefter af et beløb pr. m2 BBR areal.  
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ÆNDRING AF FORDELINGSKRITERIER 

32. Ved gennemførelsen af ændringer i den fordelingen af faste afgifter der inde-

bærer, at nogle forbrugere fremover kommer til at betale mere, har udvalget fundet 

at ændringen bør gennemføres over en længere periode.  

 

33. Et eksempel på dette er sagen vedrørende Rønne Varmeforsynings ændring af 

takstfastsættelsen for fast afgift, som blev behandlet på Gas- og Varmeprisudval-

gets møde den 17. marts 1997  

 

34. Et antal erhvervsvirksomheder havde klaget til Gas- og Varmeprisudvalget 

over varmeforsyningens nye takster. Disse nye takster ville i forbindelse med en 

aftrapning af energirefusionen for rumopvarmning for disse erhvervsvirksomheder 

betyde en stigning i opvarmningsomkostningerne i løbet af de to år aftrapningen 

varede. Udvalget fandt ikke at kunne rette indvendinger imod ændringer af takst-

fastsættelsen bl.a. under hensyn til at de store forbrugere i en årrække havde haft 

en meget lav fast afgift, og at indførelsen af erhvervstariffen skete over en længere 

periode nemlig syv år.  
 
ØVRE GRÆNSE FOR FAST AFGIFT 

35. For meget store kunder f.eks. skoler, sportshaller og lignende bygninger med 

stor loftshøjde har Gas- og Varmeprisudvalget fundet, at det er urimeligt, at var-

meforsyningens grundlag for fastsættelse af den faste afgift er bygningernes ruma-

real -m3- uden nedslag for specielle forhold.  

 
BEGRUNDELSE 
36. Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk har over Energitilsynet redegjort for sel-

skabets takstpolitik. Det fremgår af denne redegørelse, at selskabet i overens-

stemmelse med de af Gas- og Varmeprisudvalget fastsatte retningslinier har hen-

ført forbrugsuafhængige omkostninger til fast afgift og forbrugsafhængige udgifter 

til variabel udgift. Summen de beløb selskabets takster indbringer overstiger såle-

des ikke summen af de omkostninger der i henhold til varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, kan indregnes i varmeværkets priser.  

 

37. Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk har for samtlige forbrugere ens fast afgift 

nemlig 8.200 kr. inclusive moms årligt uanset deres mulige belastning af fjern-

varmenettet. Det er oplyst, at forbrugerkategorierne består af beboelseslejligheder, 

parcelhuse og 5 storforbrugere.  

 

38. Klageren fremfører i sin klage til Energitilsynet, at den store faste afgift ram-

mer små huse meget hårdt. Klagerens hus er efter det oplyste på godt 60 m2.  

 

39. Monopol-ankenævnet har ved kendelse af 1. september 1989 tiltrådt, at der 

skal ske en differentiering af den faste afgift i henhold til forbrugerens belastning 

af fjernvarmenettet. Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk må derfor i overens-

stemmelse med denne afgørelse foretage en omlægning af selskabets faste afgifter, 

således at disse differentieres i henhold til forbrugernes belastning af fjernvarme-

nettet.  
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40. Omlægningen af den faste afgift vil betyde, at de små forbrugere kommer til at 

betale mindre fast afgift, og at store forbrugere kommer til at betale større fast 

afgift. Af hensyn til de forbrugere der kommer at betale højere afgift, må det anses 

for rimeligt, at omlægningen af den faste afgift sker over en længere periode f.eks. 

tre år.  

 

41. I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, kan kollektive varmeforsy-

ningsvirksomheder fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af 

forbrugere og geografiske områder. Denne differentiering skal imidlertid være 

omkostningsmæssigt bestemt, således at prisdifferentiering ikke "koster de øvrige 

forbrugere penge". Varmeværket må derfor over Energitilsynet godtgøre, at rabat-

ten på 10% på variabel afgift for storforbrugere er omkostningsmæssigt begrundet. 

 

 


