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RESUMÉ 
1. A. Vridsløselille Andelsboligforening, der aftager varme fra det kommunalt 

drevne Albertslund Varmeværk, finder, at der sker en urimelig forskelsbehandling 

mellem varmeværkets forbrugere i og med, at boligforeningen selv skal varetage 

vedligeholdelsen af egne private fjernvarmeledninger i krybekældre, mens varme-

værket i øvrigt står for vedligeholdelsen af private fjernvarmeledninger i terræn.  

 

2. Boligforeningen ønsker, at varmeværket skal overtage vedligeholdelsen af led-

ninger i krybekældre, subsidiært at varmeværket giver kompensation for vedlige-

holdelsesforpligtelsen ved et fradrag i varmeregningen.  

 

3. Både ledninger i terræn indenfor matrikelskel og ledninger i krybekældre er 

private ledninger. I 1978 overtog varmeværket vedligeholdelsen af de private jord-

ledninger, dvs. ledninger fra hovedledning til indvendig side af ydermur.  

 

4. Henvendelsen fra boligforeningen rejser følgende 2 spørgsmål:  

a) Medfører ændringen i Varmeforsyningsloven § 20 stk. 6, at pligten til at 

vedligeholde ledninger i krybekældre overgår til varmeværket'  

b) Er det urimeligt at boligforeningen selv skal vedligeholder ledningerne i 

krybekældrene i boligforeningens bebyggelser, når varmeværket samtidig 

varetager vedligeholdelse af andre forbrugeres tilsvarende privatejede led-

ninger i terræn'  

 

5. Ved en opmåling af ledningslængderne indenfor boligforeningens område fin-

des ifølge boligforeningen følgende omtrentlige fordeling: 

 
a. Ledninger i terræn tilhørende og vedligeholdt af varmevær-

ket. 

1.100 m 

~12,8% 

b. Ledninger i krybekældre tilhørende og vedligeholdt af bolig-

foreningen. 

7.000 m 

~81,4% 

c. Ledninger i terræn, tilhørende boligforeningen, men vedlige-

holdt af varmeværket. 500 m ~ 5, 
500 m ~5,8% 
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6. Alle ledninger i terræn vedligeholdes således at varmeværket uanset, hvem der 

ejer ledningerne.  

 

7. Nærværende sag skal afgøres med hjemmel i varmeforsyningslovens § 21 stk. 

4, hvorefter Energitilsynet kan tage stilling til, hvorvidt tariffer, omkostningsforde-

ling eller andre betingelser er urimelige.  

 

8. B. Boligforeningen er af den opfattelse, at ledninger i krybekældre må betragtes 

som hovedledninger efter at varmeforsyningsloven blev ændret i 1997. Lovæn-

dringen indbar, at afregning af fjernvarme skal ske i et direkte kundeforhold, hvor 

det er teknisk muligt. Baggrunden for denne opfattelse er, at boligforeningen ind-

førte individuel afregning af fjernvarme i 1988, hvorefter ledningerne i krybekæld-

rene forsyner flere individuelt afregnede varmeinstallationer.  

 

9. Boligforeningen henviser i denne forbindelse til definitionerne på henholdsvis 

hoved- og stikledning i DS (Dansk Standard) 448: "Norm for fjernvarmelednin-

ger", hvorefter en hovedledning defineres som en "ledning til forsyning af flere 

varmeinstallationer" og en stikledning defineres som en "ledning fra hovedledning 

til én varmeinstallation". Hovedledninger vil pr. definition ifølge foreningen skul-

le ejes og vedligeholdes af varmeværket.  

 

10. Boligforeningen mener desuden, at den individuelle afregning indebærer, at 

fordeling af værkets omkostninger skal ske ligeligt blandt forbrugerne. Følgelig 

bør vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i krybekældrene, som foreningen be-

tragter som hovedledninger, inddrages i det samlede fjernvarmesystems omkost-

ninger.  

 

11. Boligforeningen gør gældende, at foreningen har en ekstra udgift i forhold til 

de øvrige forbrugere, idet foreningen dels a)selv betaler for vedligeholdelse af 

ledninger i krybekældre dels b) på lige fod med de øvrige kunder er med til at 

betale for vedligeholdelsen af det øvrige ledningsnet incl. de private ledninger i 

terræn via en m2-afgift (fast afgift) og dels c) betaler et tillæg til det måleraflæste 

forbrug, som betaling for varmetabet fra ledningerne i krybekældrene, som reduce-

rer det måleraflæste varmeforbrug.  

 

12. Betaling af tillæg for udnyttelse af varmetabet i krybekældrene er af boligfor-

eningen omtalt i det notat, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma RAM-

BØLL, der medfulgte boligforeningens oprindelige henvendelse af 3. maj 2000 og 

senere igen i boligforeningens høringssvar af 5. oktober 2000.  

13. Varmeværket har ikke bestridt, at der opkræves et varmetillæg for udnyttelsen 

af varmetabet i krybekældrene. Tillægget omtales i værkets høringssvar af 24. maj 

2000 og igen i værkets brev af 4. december 2000.  
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14. Boligforeningen anfører, at fjernvarmeledningerne i krybekældrene ikke er en 

nødvendig del af bygningskonstruktionen. Foreningen er ikke bekendt med, om 

fjernvarmeledningerne har været uisolerede, da byggeriet i sin tid blev etableret, 

men oplyser, at ledningerne i dag er normalt isolerede, mens kun de interne sekun-

dære rørledninger til radiatorerne er uisolerede. Boligforeningen finder derfor, at 

det er urimeligt, at foreningen skal stå for vedligeholdelsen fjernvarmeledningerne 

i krybekældrene.  

 

15. Endvidere gør boligforeningen gældende, at foreningen betaler for en detaille-

verance, men i princippet får varmen leveret en gros, idet foreningen selv må stå 

for en væsentlig del af distributionssystemet.  

 

16. Boligforeningen gør subsidiært gældende, at såfremt varmeværket ikke over-

tager vedligeholdelsen af ledningerne i krybekældrene, bør der gives et fradrag i 

varmeafregningen svarende til vedligeholdelsesomkostningerne. Et sådant ligestil-

lingsprincip svarer ifølge boligforeningen til det princip, varmeværket benytter 

overfor kunder, som har jordledninger placeret efter måler. For at sidestille kunder 

i sådanne bebyggelser med kunder i bebyggelser, hvor måleren er placeret i byg-

ningen, får disse kunder et varmefradrag i afregningen.  

 

17. C. Varmeværket gør gældende, at ledningerne i krybekældrene er fordelings-

ledninger og ikke hovedledninger, idet ledningerne fordeler fjernvarmen til grup-

per af gårdhuse i boligforeningens bebyggelse. Fordelingsledninger defineres iføl-

ge varmeværket som ledninger, der er tilsluttet hovedledninger og som fordeler 

fjernvarmen til ét område med én ejer (i dette tilfælde andelsboligforeningen), men 

med flere tilslutningsanlæg.  

 

18. Varmeværket oplyser, at DS 448 første gang udkom i 1982, og i normen defi-

neres fordelingsledninger som en fællesbetegnelse for hoved- og stikledninger. Da 

fjernvarmenettet i boligforeningen blev etableret i perioden 1964-67, definerede 

man, som netop anført, fordelingsledninger som ledninger, der er tilsluttet hoved-

ledninger og som fordeler fjernvarmen til ét område med én ejer men med flere 

tilslutningsanlæg, og der var på daværende tidspunkt ikke en særskilt norm for 

fjernvarme.  

 

19. Varmeværket mener ikke, at indsættelsen af § 20, stk. 6 i Varmeforsyningslo-

ven i 1997 har nogen indflydelse på vedligeholdelsesforpligtelsen af ledninger i 

krybekældre.  

 

20. Varmeværket gør endvidere gældende, at ledningerne i krybekældrene er en 

integreret og nødvendig del af kælder- og gulvkonstruktionen i bebyggelsen. 

Gårdhusene er konstruktionsmæssigt bygget uden klaplag, dvs. betonlag som 

"gulv" i krybekældrene, og uden gulvisolation op til selve boligen. Fjernvarmerø-

rene i krybekældrene er derfor bevidst mangelfuldt isoleret, så krybekældrene 

bliver opvarmet til stuetemperatur, bl.a. for at undgå kondens/fugt i gulvkonstruk-

tionen. Rørene udgør med andre ord en nødvendig varmekilde (radiatorvirkning).  
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21. Varmeværket oplyser, at den kommunale miljøforvaltning ikke er orienteret 

om en ændring i det oprindelige rørisoleringskoncept, og det er varmeværkets 

opfattelse, at der alene er tale om en isoleringsopretning i forbindelse med anden 

renovering. Varmeværket gør gældende, at ledningerne i krybekældrene er en 

integreret del af bebyggelsen, og at projektet er udarbejdet af byggeselskaberne 

selv, formentlig med henblik på reduktion af byggeomkostningerne. 21.  

 

22. Varmeværket finder, at spørgsmålet om detail- contra engrosleverance er uden 

betydning for nærværende sag.  

 

D. 23. Sagen rejser som ovenfor anført dels spørgsmålet om, hvorvidt ledninger i 

krybekældre må betragtes som hovedledninger med deraf følgende vedligeholdel-

sespligt for varmeværket efter indsættelsen af Varmeforsyningsloven § 20, stk. 6., 

dels spørgsmålet om, hvorvidt det er urimeligt, at varmeværket overtager vedlige-

holdelsen af private ledninger i terræn uden samtidig at overtage vedligeholdelsen 

af private ledninger i krybekældre, alternativt give kompensation til boligforenin-

gen for foreningens vedligeholdelse af disse ledninger.  

 

24. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt ledninger i krybekældre må betragtes 

som hovedledninger med deraf følgende vedligeholdelsespligt for varmeværket 

efter ændringen i Varmeforsyningsloven § 20, stk. 6, bemærkes, at lovændringen 

til Varmeforsyningsloven af 10. juni 1997 gik ud på, at der, hvor det er teknisk 

gennemførligt, skal ske betaling for målt forbrug i et direkte kundeforhold mellem 

forbruger og det kollektive forsyningsanlæg, jfr. Varmeforsyningsloven § 20 stk. 

6.  

 

25. Formålet med bestemmelsen var at skabe en bevidstgørelse hos forbrugerne 

om at begrænse energiforbruget, og i forbindelse hermed at undgå dobbelthæftel-

se. Det var en udbredt praksis, at forsyningsselskaberne - i forbindelse med varme-

leverancer til lejere/andelshavere - betingede sig, at udlejer/ejer/boligselskab ind-

gik leveringsaftalerne, hvorefter udlejer/ejer/bo-ligselskab hæftede subsidiært for 

lejers/andelshavers forbrug.  

 

26. Der er intet i lovteksten eller lovbemærkningerne, som peger i retning af, at 

ledningerne i krybekældrene som følge af lovændringen fremover bør betragtes 

som hovedledninger eller i øvrigt begrunder at vedligeholdelsen af disse ledninger 

fremover pligtmæssigt skulle påhvile varmeværket.  

 

27. For så vidt angår DS 448 bemærkes, at der ikke er tale om en standard, som 

varmeværker er forpligtet til at følge, idet anvendelsen af normen ikke er lovplig-

tig.  

 

28. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det er urimeligt, at varmeværket 

overtager vedligeholdelsen af private ledninger i terræn uden samtidig at overtage 

vedligeholdelsen af private ledninger i krybekældre, alternativt give kompensation 

til boligforeningen for foreningens vedligeholdelse af disse ledninger, bemærkes, 

at varmeværket i 1978 overtog vedligeholdelsen af alle private ledninger i terræn 

indenfor matrikelskel, mens vedligeholdelsespligten for private ledninger i krybe-

kældre fortsat forblev hos de ejendomsejere, hvor disse ledninger er placeret.  
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29. Varmeværkets overtagelse af vedligeholdelsen af privatejede jordledninger 

indebærer, at en gruppe af forbrugere får betalt vedligeholdelse af alle de af dem 

ejede ledninger, mens andre forbrugere selv skal betale for vedligeholdelse af en 

del af de af dem ejede ledninger, nemlig ledningerne i krybekældre. Samtidig del-

tager sidstnævnte gruppe forbrugere på lige fod med førstnævnte gruppe forbruge-

re i betalingen af vedligeholdelse af det øvrige ledningsnet, inkl. de private lednin-

ger i terræn.  

 

30. Umiddelbart ses der ikke at være en forskel på de forskellige ledninger, som 

kan begrunde forskelle i, hvem der har vedligeholdelsespligten.  

 

31. Den eneste umiddelbare forskel er ledningernes placering. Placeringen indebæ-

rer, at boligforeningen muligvis har en fordel i form af et udnyttet varmetab, og 

denne eventuelle fordel bør boligforeningen naturligvis betale for, - ikke i form af 

vedligeholdelse af ledningerne i krybekældrene, men derimod, som det allerede er 

tilfældet, i form af eksempelvis betaling af et varmetillæg på forbrugsregningen.  

 
AFGØRELSE 
32. Energitilsynet vedtog at meddele Vridsløselille Andelsboligforening og Al-

bertslund Varmeværk,  

 

33. at indsættelse af § 20, stk. 6 i medfør af lov nr. 436 af 10. juni 1997 om æn-

dring af varmeforsyningsloven ikke indebærer en forpligtelse for Albertslund 

Varmeværk til at vedligeholde ledningerne i krybekældre i Vridsløselille Andels-

boligforening´s bebyggelser, men  

 

34. at det ud fra et lighedssprincip i medfør af Varmeforsyningslovens § 21 stk. 4 

findes urimeligt, at Albertslund Varmeværk ikke vedligeholder ledningerne i kry-

bekældre i Vridsløselille Andelsboligforening´s bebyggelser, når varmeværket 

samtidig varetager vedligeholdelse af andre forbrugeres tilsvarende privatejede 

ledninger i terræn og  

 

35. at en ligestilling af forbrugerne fx kunne ske ved, at varmeværket enten over-

tager vedligeholdelsesforpligtelsen af ledninger i krybekældre eller giver boligfor-

eningen et fradrag som kompensation for vedligeholdelse af ledningerne i krybe-

kældre.  
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SAGSFREMSTILLING 
INDLEDNING  
36. Sagen har været sat på dagsordenen til Energitilsynets møde den 18. september 

2000, og tilsynsnotatet sendt i høring hos parterne den 5. september 2000.  

 

37. Med brev af 11. september 2000 anmodede det rådgivende ingeniørfirma 

Rambøll, Virum, på vegne andelsboligforeningen om, at sagen blev udsat, idet 

boligforeningen ønskede at belyse varmeledningernes funktion yderligere, da dette 

forhold var tillagt stor vægt i notatets indstilling til afgørelse.  

 

38. Energitilsynets formand imødekom anmodningen om udsættelse, og sagen 

blev således ikke behandlet af Energitilsynet den 18. september 2000, men be-

rammet til forelæggelse den 23. oktober 2000. Heller ikke på dette møde blev sa-

gen behandlet, og har ikke siden været sat på dagsordenen.  

 

39. Varmeværket er efterfølgende med breve af 25. september 2000, 4. december 

2000, 17. januar 2001 og 26. juni 2001, fremkommet med bemærkninger.  

 

40. Andelsboligforeningen er efterfølgende med breve af 5. oktober 2000 og 22. 

december 2000 fremkommet med bemærkninger.  

BOLIGFORENINGENS ANBRINGENDER OG SYNSPUNKTER  

KLAGESKRIVELSEN AF 3. MAJ 2000 FRA VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFOR-

ENING (RAMBØLL):  

41. Med brev af 3. maj 2000 har det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, på vegne 

Vridsløselille Andelsboligforening rette henvendelse til Energitilsynet i anledning 

af en uenighed mellem boligforeningen og det kommunalt ejede og drevne Al-

bertslund Varmeværk vedrørende vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i krybe-

kældre i boligforeningens gårdhus-bebyggelser. Brevet var bilagt et notat af sam-

me dato udarbejdet af Rambøll samt, med underbilag.  

 

42. Ledningerne i krybekældrene ejes og vedligeholdes af boligforeningen, men 

indgår efter boligforeningens opfattelse som hovedledninger i fjernvarmeforsynin-

gen til de enkelte huse, og boligforeningen har derfor anmodet varmeværket om at 

overtage ledningerne, hvilket varmeværket har afvist.  

A. HISTORISK FORLØB  

43. Boligforeningens bebyggelse blev opført først i 70'erne og foreningen etable-

rede alle fjernvarmeledninger indenfor skel, dvs. både jordledninger og ledninger i 

krybekældrene under husene. Afregningen overfor varmeværket af forbruget skete 

på grundlag af registrering på en eller flere hovedmålere af hele bebyggelsens 

forbrug inkl. varmetabet fra ledningerne inde i bebyggelsen.  

 

44. Varmeværket overtog i 1978 vedligeholdelsen af alle private ledninger i terræn 

dvs. ledninger i jord, beliggende inden for matrikelskel. Overtagelsen omfattede 

ikke ledninger i krybekældre.  

 

45. I 1988 blev der i hvert hus i bebyggelsen etableret et kort stik samt et tilslut-

ningsanlæg med måler, således at den enkelte ejendoms forbrug af energi til op-

varmning og varmt brugsvand kunne registreres og afregnes individuelt.  
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46. En tegning skitserer udviklingen.  

 

47. I forbindelse med, at der blev etablerede individuel afregning, indførte varme-

værket for ejendommene med krybekælder et tillæg til det måleraflæste forbrug. 

Tillægget bliver opkrævet, fordi disse forbrugere kan nyttiggøre varmetabet fra 

ledningerne i krybekældrene. Nyttiggørelsen er en forudsætning for bygningernes 

konstruktion (f.eks. manglende gulvisolering og mulighed for fugtskader).  

 

48. Med virkning fra 1. januar 1996 besluttede varmeværket kun at opkræve var-

metillæg i fyringssæsonen på 8 måneder og ikke som oprindeligt hele året.  

 

49. Den 30. maj 1997 vedtog Folketinget en ændring af Varmeforsyningsloven, 

hvorefter afregning, hvor det er teknisk gennemførligt, skal ske i et direkte kunde-

forhold mellem forbruger og forsyningsselskab, uanset om forbrugeren er lejer, 

andelshaver eller ejer, jfr. Varmeforsyningsloven § 20 stk. 6.  

 

50. På baggrund af lovændringen anmodede boligforeningen den 12. december 

1997 varmeværket om at overtage ejerskabet og vedligeholdelsesforpligtelsen for 

fjernvarmeledningerne i krybekældrene, idet en sådan overtagelse efter boligfor-

eningens opfattelse måtte være en naturlig konsekvens af princippet om individuel 

afregning, da ledningerne nu måtte betragtes som hovedledninger .  

 

51. Den 24. marts 1998 afholdt boligforeningen og varmeværket møde, hvor var-

meværket oplyste, at ca. halvdelen af samtlige tæt/lave-boliger og etageboliger 

havde samme vedligeholdelsesproblem og dermed omkostningsproblem.  

 

52. Efter yderligere møde og brevveksling meddelte varmeværket den 22. septem-

ber 1999, at værket ikke ønskede at overtage vedligeholdelsesforpligtelsen for 

fjernvarmeledninger beliggende i krybekældre.  

B. FYSISK UDFORMNING  

53. Det fjernvarmeområde, som denne sag vedrører, er gårdhusene i Albertslund 

Syd, nærmere afgrænset som beliggende syd for jernbanen, øst for Albertslundvej, 

nord for Vridsløsevej og vest for Fuldbrovej og Faklens Kvarter.  

 

54. Ved opmåling på en tegning af ledningslængderne i det ovenfor afgrænsede 

område findes følgende ledningslængder:  

a) Ledninger i terræn tilhørende og vedligeholdt af varme-  

b) værket: 1.100 m ~ 12,8%  

c) Ledninger i krybekældre tilhørende og vedligeholdt af andelsboligforenin-

gen: 7.000 m ~ 81,4%  

d) Ledninger i terræn mellem husene tilhørende andelsboligforeningen men 

vedligeholdt af varmeværket: 500 m ~ 5,8%  

I alt 8.600 m 100 %  

 

55. Varmeværket vedligeholder ifølge boligforeningen målerne samt tilslutnings-

anlæg, mens forbrugerne selv vedligeholder det korte stik, som ifølge boligfor-

eningen er etableret i forbindelse med overgang til individuel afregning.  
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56. Fjernvarmeledningerne er ifølge boligforening i dag normalt isolerede (ca. 50 

mm isolering på en 100 mm ledning), mens de interne sekundære rørledninger til 

radiatorerne er uisolerede.  

C. AFREGNINGSFORHOLD  

57. Både kunder, som kun har jordledninger og kunder med såvel jordledninger 

som ledninger i krybekældre, afregnes efter samme takster, og de udgifter, som 

sidstnævnte kunder har til vedligeholdelse af ledninger i krybekældre indgår ikke i 

varmeværkets regnskab og dækkes således ikke af værkets tarif.  

 

58. Varmeværket har den 23. december 1998, til ikrafttræden den 1. januar 1999 

anmeldt blandt andet følgende priser: 

 

Takst A, MWh afgift, 

(variabel afgift) 

323,74 kr. pr. 

MWh 

Takst B, målerafgift, 

(leje) 

370,00 kr. pr. 

måler (pr. år) 

Takst C, m
2
 afgift, 

(fast afgift) 

11,73 kr. pr. 

m
2
 (pr. år) 

 

59. Den variable afgift afregnes på grundlag af måleraflæsningen. Bebyggelser, 

som kan nyttiggøre varmetab fra krybekældre og hvor det er en forudsætning for 

bygningskonstruktionen, korrigeres dog med et varmetillæg, mens der for bebyg-

gelser med jordledninger placeret efter måler gives fradrag for varmetab i disse 

ledninger. Varmeafgivelsen fra ledninger, som er placeret før måler i krybekæld-

rene, måles ikke, men i stedet tillægges et fast tal i MWh til det måleraflæste for-

brug, hvilket ifølge boligforeningen betyder, at den variable afgift reelt er en kom-

bination af et måleraflæst forbrug og et fast tillæg til måleraflæsningen.  

 

60. Ved tilslutning til fjernvarmesystemet betales ifølge boligforeningen følgende: 

a) Tilslutningsafgift pr. m2 afgiftspligtig bruttoareal 

b) Afgift pr. stik og måler 

 

61. Disse afgifter ses dog ingensinde at være anmeldt til det offentligt tilgængelige 

register.  

 

62. Tilslutningsafgiften skal ifølge boligforeningen dække anlægsudgifter i for-

bindelse med tilslutningen. Afgiften til stik og måler består af et fast bidrag for 

ledningen fra hovedledning til fortovs bagkant samt et bidrag efter regning for 

resten af stykket ind til huset. Stikledningen fra fortovs bagkant og ind til mur ejes 

af kunden, men vedligeholdes af varmeværket  

 

63. Boligforeningen erkender at have betalt en mindre stikafgift end de øvrige 

forbrugere, men har så til gengæld selv etableret en stor del af det nødvendige 

fjernvarmesystem. Hertil kommer, at de øvrige kunder efter etablering af stikled-

ning og betaling af tilslutningsafgift er "færdige" med at betale til ledningsnettet, 

mens boligforeningens beboere fortsat har en vedligeholdelsesforpligtelse.  
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64. Da alle privatkunder afregnes efter samme takstblad, kommer forbrugerne i 

boligforeningens bebyggelse til at betale en ekstra udgift i forhold til øvrige for-

brugere, idet de dels selv skal betale for vedligeholdelsen af egne ledninger i kry-

bekældrene og dels på lige fod med de øvrige kunder skal betale for vedligeholdel-

sen af det øvrige ledningsnet, incl. de private ledninger i jord via m2-afgiften.  

D. BOLIGFORENINGENS INDSIGELSER  

65. Boligforeningen finder det urimeligt, at bebyggelsen selv skal betale vedlige-

holdelsen af ledningsnettet i krybekældre, der udgør ca. 80 % af bebyggelsens 

forsyningssystem, når andre kunder får leveret fjernvarme via varmeværkets led-

ningsnet helt frem til den individuelt afregnede kunde.  

 

66. Med forpligtelsen til selv at vedligeholde 80 % af ledningslængderne i området 

kommer forbrugerne i bebyggelsen til at betale en ekstra udgift i forhold til andre 

kunder, idet bebyggelsens forbrugere på lige fod med alle andre forbrugere skal 

betale til vedligeholdelsen af det samlede fjernvarmesystem.  

 

67. En ligelig fordeling af omkostningerne ved fjervarmeforsyning helt frem til 

den individuelt afregnede kunde, må efter boligforeningens opfattelse indebære, at 

vedligeholdelsen af ledningerne i krybekældrene inddrages i varmeværkets samle-

de omkostninger og indregnes i de takster, der gælder for samtlige enkelt-kunder.  

 

68. Såfremt vedligeholdelsen ikke overgår til fjernvarmeselskabet, kan der i stedet 

ifølge boligforeningen kompenseres ved, at der gives bebyggelsen et fradrag i 

varmeafregningen svarende til bebyggelsens omkostninger ved vedligeholdelsen 

af ledningerne i krybekældrene. Dette ville være i tråd med den regulering af var-

metab, der finder sted hos forbrugere, der har jordledninger placeret efter afreg-

ningsmåleren, idet disse forbrugere får et fradrag i det forbrug, måleren viser, 

således at en del af det interne ledningstab derved flyttes over på det fælles led-

ningstab.  

 

69. Det anførte fradrag, der sker hos de forbrugere, der har jordledninger placeret 

efter afregningsmåleren, sigter ifølge boligforeningen mod at ligestille afregningen 

af det målte forbrug mellem forbrugere med forskellig fysisk udformning af instal-

lation og ledningsnet. Et tilsvarende princip bør gælde for vedligeholdelse af led-

ningsnet.  

 

70. Boligforeningen er af den opfattelse, at ændringen af Varmeforsyningsloven, 

hvor lovens § 20, stk. 6 blev indsat, indebærer, at ledningerne i krybekældrene 

ændrer karakter til at være hovedledninger, fra hvilke hver forbruger i bebyggelsen 

forsynes individuelt.  

 

71. I medfør af § 20, stk. 6, skal betaling for målt forbrug ske i et direkte kunde-

forhold, hvor det er teknisk gennemførligt.  
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HØRINGSSVAR AF 11. SEPTEMBER 2000 FRA BOLIGFORENINGEN (RAMBØLL):  

72. Boligforeningen henviser for så vidt angår definition af henholdsvis hoved- og 

stikledning samt varmeinstallation til DS 448: "Norm for fjernvarmeledninger", 

hvorefter en hovedledning er defineret som en "ledning til forsyning af flere var-

meinstallationer" og en stikledning er defineret som en "ledning fra hovedledning 

til én varmeinstallation". En varmeinstallation er defineret som et "varmeanlæg 

samt tilslutningsarrangement hos fjernvarmeforbruger".  

 

73. I forbindelse med ombygning til individuel måling i 1988 har hvert gårdhus 

ifølge boligforeningen fået sit eget stik, hvilket naturligt ifølge boligforeningen 

skulle indebære, at ledningerne i krybekældrene betegnes som hovedledninger, 

idet ledningerne derefter forsyner flere individuelt afregnede varmeinstallationer.  

 

74. Boligforeningen mener ikke, at ledningerne i krybekældrene stadig indgår som 

en del af husenes varmeinstallation, idet disse ledningerne blev efterisoleret i 

70erne, hvorefter ledningernes funktion som en del af husenes varmeinstallation i 

det væsentlige er bortfaldet. Efterisoleringen har i flere tilfælde resulteret i råd- og 

svampeskader i husene.  

 

75. Boligforeningen mener at foreningen får fjernvarmen leveret en gros, idet bo-

ligforeningen selv må stå for en væsentlig del af distributionssystemet, mens for-

eningen betaler for en detailvare, hvilket boligforeningen finder urimeligt i for-

holds til andre kunder, der får fjervarmen leveret en detail.  

 

76. Boligforeningen finder på denne baggrund, at der må kompenseres for doku-

menterede udgifter til vedligeholdelse af ledningerne i krybekældrene.  

HØRINGSSVAR AF 5. OKTOBER 2000 FRA BOLIGFORENINGEN (RAMBØLL):  

77. Boligforeningen gør gældende, at det er urimeligt, at foreningen skal betale for 

vedligeholdelsen af ledningsnettet i krybekældrene, når det tages i betragtning, at 

dette ledningsnet udgør ca. 80% af ledningsnettet indenfor boligforeningens be-

byggelse, mens andre forbrugere overhovedet ikke har nogen selvstændig vedlige-

holdelsesforpligtelse, idet vedligeholdelsen varetages af fællesskabet, det vil sige 

fjernvarmeværket.  

 

78. Varmeværkets manglende vedligeholdelse af ledningerne i krybekældre kom-

mer fællesskabet tilgode, idet fællesskabet har lavere (ingen) omkostninger på 

disse ledninger, end hvor ledningerne ligger i terræn.  

 

79. Boligforeningen anfører endvidere, at det ikke er korrekt, som anført af var-

meværket, at ledningerne i krybekældrene kun forsyner én ejer, nemlig boligfor-

eningen. I grænseområdet mellem boligforeningen og naboselskabet er ledninger-

ne "integreret". Ledningsnettet i boligforeningens krybekældre, synes umiddelbart 

forbundet med ledningerne i naboselskabets krybekældre.  
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80. Boligforeningen mener herudover, at ændringen af varmeforsyningsloven, 

hvorefter der bør tilstræbes individuel afregning, må indebærer, at fordeling af 

omkostninger sker ligeligt på alle individuelle forbrugere. Boligforeningen finder 

det derfor urimeligt, at nogle forbrugere afregnes efter varmeværkets takstblad, 

mens andre forbrugere skal betale en tillægsregning til fjernvarmesystemet, dels til 

varmetab, dels til vedligeholdelse af ledninger i krybekældre.  

 

81. Boligforeningen oplyser, at der er stor usikkerhed angående de faktiske forhold 

i krybekældrene for så vidt angår spørgsmålet, om ledningerne i krybekældrene 

indgår som en integreret og nødvendig del af bygningskonstruktionen.  

 

82. Fremlagte fotografier af ledningerne i krybekældrene viser ifølge boligfor-

eningen, at fjernvarmeledningerne er normalt isolerede med ca. 50 mm isolering 

på 100 mm ledning, og at de interne sekundære rørledninger til radiatorerne er 

uisolerede. Sidstnævnte ledninger er placeret efter måleren og varmeafgivelsen fra 

disse ledninger er således inkluderet i den normale måleraflæsning.  

 

83. Boligforeningen gør på denne baggrund gældende, at fjernvarmeledningerne 

ikke er en nødvendig del af husenes bygningskonstruktion, idet behovet for op-

varmning dækkes via de uisolerede sekundære rørledninger. Boligforeningen op-

lyser, at den ikke ved, hvorvidt fjernvarmeledningerne har været uisolerede, da 

byggeriet blev etableret.  

HØRINGSSVAR AF 22. DECEMBER 2000 FRA BOLIGFORENINGEN (RAMBØLL):  

84. Boligforeningen mener - under henvisning til fremlagte fotografier af lednin-

gerne i krybekældrene - ikke, at ledningerne er en del af husenes varmeinstallati-

on, men at disses ledninger er en del af fjernvarmesystemet og fastholder kravet 

om, at vedligeholdelsen af ledningerne overdrages til varmeværket.  

 

85. Boligforeningen anfører, at princippet med, at ledningerne ligger i krybekæld-

rene, kommer fællesskabet i varmeværket til gode, idet varmeværket har lavere 

omkostninger til varmetab og vedligeholdelse i boligforeningens område end i 

områder, hvor ledningerne ligger i jorden. Alligevel er det alene boligforeningen, 

som bærer omkostningerne og risikoen for de fordele, som fællesskabet opnår med 

den valgte løsning. Boligforeningen er derfor af den opfattelse, at det er et rime-

ligt, at vedligeholdelse af fjernvarmeledninger overdrages til varmeværket..  

VARMEVÆRKETS ANBRINGENDER OG SYNSPUNKTER  

HØRINGSSVAR AF 24. MAJ 2000 FRA VARMEVÆRKET (ALBERTSLUND KOMMUNE):  

86. Varmeværket gør gældende, at boligforeningen som grundejer i princippet 

ikke er dårligere stillet end andre grundejere, som har betalt for de interne/private 

fjernvarmeledninger på egen grund, og hvor varmeværket efterfølgende har over-

taget vedligeholdelsen af den del af ledningerne, der ligger i jorden.  

 

87. Varmeværket anfører endvidere, at da ledningerne i krybekældrene indgår som 

en integreret og nødvendig del af krybekælder- og gulvkonstruktionen, idet rørene 

skal afgive forholdsmæssigt meget varme for at undgå kondensdannelse og fod-

kulde, har ledningerne i krybekældrene en form for radiatorvirkning. Boligfor-

eningen betaler for dette ekstra varmeforbrug, der ikke måles, ved et fast individu-

elt beregnet tillæg til det målte MWh-forbrug.  
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88. Varmeværket skelner mellem 3 typer ledninger:  

a) Hovedledninger, der er ledninger, som udgår fra varmeværket og fremfø-

rer fjernvarme fra område til område i kommunen. Hovedledningerne er 

hovedsagelig placeret i veje eller offentlige stier, men kan efter aftale også 

ligge i bolig- eller grundejerforeningsområder samt private områder. Ho-

vedledningerne ejes og vedligeholdes af varmeværket og er bekostet af 

varmeværket.  

b) Fordelingsledninger, der er ledninger, som er tilsluttet hovedledninger og 

fordeler fjernvarmen til eet område med én ejer, men med flere tilslut-

ningsanlæg. Fordelingsledninger er interne/fællesprivate ledninger, som 

ejes af boligselskaber eller ejerforeninger og er bekostet af de respektive 

bygherrer.  

c) Stikledninger, der er ledninger, som er tilsluttet enten en hovedledning el-

ler en fordelingsledning og forsyner eet tilslutningsanlæg. Stikledninger er 

interne/private ledninger, som ejes af boligselskaber, ejerforeninger eller 

private og er bekostet af de respektive bygherrer.  

 

89. Varmeværket finder ikke, som af boligforeningen anført, at ledningerne i kry-

bekældrene kan betragtes som hovedledninger. Ledningerne er ifølge varmeværket 

interne/fællesprivate fordelingsledninger, som udelukkende fordeler fjernvarmen 

til et givent område, her boligforeningens gårdhuse i Albertslund Syd.  

 

90. Varmeværket vedligeholder alene målerarrangementet, men ikke de nye korte 

stik eller tilslutningsanlægget.  

 

91. I områder med individuel afregning opkræves tillæg, når varmeafgivelse fra 

distributionsledninger i kældre/krybekældre kan nyttiggøres og er en forudsætning 

for bygningskonstruktionen. Alle kollektivt afregnede områder med sekundære 

jordledninger efter måler gives fradrag for varmetab i disses ledninger.  

 

92. Boligforeningens huse er ifølge varmeværket oprindeligt konstruktionsmæssigt 

bygget uden klaplag (betonlag som "gulv" i krybekældrene) og uden gulvisolation 

op til selve boligen. Fjernvarmerørene i krybekældrene er derfor fra bygherrens 

side bevidst mangelfuldt isoleret, så krybekældrene bliver opvarmet til stuetempe-

ratur, dels for at undgå fodkulde, dels for at undgå kondens/fugt i gulvkonstruktio-

nen. Fjernvarmerørene, som udgør en nødvendig varmekilde (radiatorvirkning) er 

således en integreret del af krybekælder- og gulvkonstruktion.  

 

93. Varmeværket mener ikke, at ændringen i Varmeforsyningsloven, hvorved § 

20, stk. 6 blev indsat, har indflydelse på vedligeholdelsesforpligtelsen af lednin-

gerne i krybekældrene.  

HØRINGSSVAR AF 25. SEPTEMBER 2000 FRA VARMEVÆRKET (ALBERTSLUND 

KOMMUNE):  

94. Varmeværket oplyser at DS 448 vedrørende "Norm for fjervarmeledninger" 

udkom første gang i 1982. I normen defineres fordelingsledninger som en fælles-

betegnelse for hoved- og stikledninger. Da fjernvarmenettet hos boligforeningen 

blev etableret i perioden 1964-67, fandtes der ikke en særskilt norm for fjernvar-

me. Man benyttede på daværende tidspunkt betegnelserne/definitionerne hoved-, 

fordelings- og stikledninger.  
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95. I forbindelse med installation af individuel fjernvarmemåling blev tilslutnin-

gerne fra fordelings- eller hovedledninger ifølge varmeværket ikke bygget om, 

men der blev alene etableret målerinstallationer på de eksisterende stikledninger. 

Varmeværket finder derfor ikke anledning til at "ændre snitflade" for vedligehol-

delse af stikledninger.  

 

96. Det er ikke varmeværkets opfattelse, at der i 70´erne er foretaget efterisolering 

af rørene i krybekældrene. Der er blot i forbindelse med anden renovering sket en 

udbedring af defekt isolering til oprindelig standard. Problemerne med fugt, svamp 

og råd, mener varmeværket, skyldes et reduceret varmeforbrug efter installation af 

individuelle målere.  

HØRINGSSVAR AF 4. DECEMBER 2000 FRA VARMEVÆRKET (ALBERTSLUND 

KOMMUNE):  

97. Varmeværket finder ikke, at det er problematisk, at ledningerne i krybkældrene 

krydser interne grænser mellem boligselskaberne, idet principperne med placering 

af og formål med de kælderførte ledninger er de samme i begge boligselskaber. 

Boligselskaberne har i fællesskab ønsket og udført systemet, som det foreligger.  

 

98. Den kommunale miljøforvaltning kan ikke besvare detaljer vedrørende de 

nuværende isoleringsforhold, da boligforeningen har vedligeholdesespligten af de 

kælderførte ledninger, og miljøforvaltningen er ikke orienteret om ændringer i det 

oprindelige rørisoleringskoncept. Varmeværket mener, at der kun er sket en isole-

ringsopretning i forbindelse med nedtagning af varmtvandsbeholdere, men ingen 

forbedring af isoleringen.  

 

99. Varmeværket finder, at spørgsmålet, om der eventuel er foretaget ændring af 

isoleringen af de kælderførte ledninger, i højere grad har relation til spørgsmålet 

om betaling af varmetillæg for udnyttelse af varmetab end for spørgsmålet om 

varmeværkets overtagelse af vedligeholdelsespligten af rørene i krybekældrene.  

 

100. Efter varmeværkets opfattelse at konstruktionen med at fremføre ledningerne 

i krybekældrene og undlade at bygningsisolere husene mod jord i sin tid blev valgt 

for at holde byggeomkostningerne nede.  

 

101. I forbindelse med byggeriets gennemførelse blev der i sin tid ikke installeret 

individuelle varmemålere, med afregningen blev baseret på kollektiv solidarisk 

afregning via områdemålere.  

HØRINGSSVAR AF 17. JANUAR 2001 FRA VARMEVÆRKET (ALBERTSLUND KOM-

MUNE):  

102. Varmeværket fremhæver, at ledningerne er en integreret del af bebyggelser-

ne, og at projektet er udarbejdet af byggeselskaberne selv, formentlig med henblik 

på reduktion af byggeomkostninger (ingen isolering mod gulv etc.) På denne bag-

grund finder varmeværket ikke grundlag for at overtage vedligeholdelsen af led-

ningerne i krybekældre.  
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HØRINGSSVAR AF 26. JUNI 2001 FRA VARMEVÆRKET (ALBERTSLUND KOMMU-

NE):  

103. På baggrund af værkets overtagelse af stikledninger i jord samt ændringen af 

varmeforsyningsloven i 1997 finder varmeværket, at det er urimeligt og i strid 

med varmeforsyninglovens ånd, såfremt værket skal hæfte for boligforeningen 

anlæg, der ved etableringen var tænkt og projekteret som en integreret del af boli-

gernes varmeinstallation.  

 

104. Værket finder det problematisk, at skulle tage ansvaret for vedligeholdelsen 

at ledningerne i krybekældrene, idet en overtagelse rejser en række spørgsmål: 

varsling ved lækage, forsikringsmæssige forhold i forbindelse med følgeskader, 

adgang til inspektion og reparation, der alene kan ske gennem de enkelte private 

boliger, ekstraordinære omkostninger på grund af ledningernes uhensigtsmæssige 

placering etc.  

 

105. En imødekommelse af boligforeningens krav om, at værket overtager vedli-

geholdelsespligten eller yder kompensation til boligforeningen for fortsættelse af 

forpligtelsen, vil få indflydelse på andre anlæg med andre særlige ejer- og vedlige-

holdelsesforhold inden for værkets forsyningsområde.  

 

106. En kompensation for vedligeholdelsesforpligtelsen vil indebære en omkost-

ningskrævende undersøgelse af de enkelte anlæg vedrørende dimension, alder, 

beliggenhed, isoleringsgrad, vedligeholdelsesstand etc.  

107. Varmeværket er af den opfattelse, at Energitilsynet ikke kan tage stilling til 

den foreliggende klage, før der er foretaget en undersøgelse af hele værkets forsy-

ningsområde.  

 
BEGRUNDELSE 
108. Indledningsvis bemærkes, at det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg ikke ses 

at have taget stilling til den problemstilling, der er fremlagt i nærværende sag.  

 

109. I medfør af Varmeforsyningsloven § 21 stk. 4 kan Energitilsynet tage stilling 

til, hvorvidt priser, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige.  

Sagen rejser følgende 2 spørgsmål:  

a) Medfører ændringen i Varmeforsyningsloven § 20 stk. 6, at pligten til at 

vedligeholde ledninger i krybekældre overgår til varmeværket'  

b) Er det urimeligt at boligforeningen selv skal vedligeholder ledningerne i 

krybekældrene i boligforeningens bebyggelser, når varmeværket samtidig 

varetager vedligeholdelse af andre forbrugeres tilsvarende privatejede led-

ninger i terræn'  

AD A.  

110. Af bemærkningerne til lov nr. 436 af 10. juni 1997 om ændring af Varmefor-

syningsloven, hvorved der blev indsat et nyt § 20, stk. 6 om etablering af direkte 

kundeforhold, fremgår, at det havde været en udbredt praksis, at forsyningsselska-

berne indgik aftaler om levering af el til lejere/andelshavere direkte med udle-

jer/ejer/boligselskab, således at disse kom til at hæfte subsidiært for lejer-

nes/andelshaveres forbrug.  
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111. Et af Boligministeriet nedsat udvalg anbefalede, at der indførtes krav om 

individuel varmemåling. Boligselskabernes Landsforening fremførte i denne for-

bindelse, at såfremt landsforeningen over foreningens medlemmer skulle argumen-

tere for, at beboernes forbrug skulle måles individuelt med betydelige etablerings-

omkostninger til følge, burde der skabes en klar lovhjemmel for, at den enkelte 

lejer/andelshaver ville kunne opnå et selvstændigt kundeforhold overfor forsy-

ningsselskabet.  

 

112. Dette ønske blev imødekommet ved bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 

20, stk. 6, der har følgende indhold:  

"Hvor det er teknisk gennemførligt, skal betaling efter målt forbrug for 

varmt vand, damp eller gas bortset fra naturgas ske i et direkte kundeforhold 

mellem forbruger og det kollektive forsyningsanlæg, uanset om forbrugeren 

er lejer, andelshaver eller ejer."  

 

113. Ved "teknisk gennemførligt" forstås ifølge lovbemærkningerne, at der til den 

enkelte boligenhed forefindes et selvstændigt stik samt en selvstændig varmemå-

ler, der ejes af varmeforsyningsselskabet. Endvidere er det en forudsætning, at 

varmeforsyningen til den enkelte boligenhed er konstrueret således, at det er mu-

ligt umiddelbart at afbryde den enkelte boligenheds varmeforsyning uden at afbry-

delsen berører andre forbrugere.  

 

114. Formålet med bestemmelsen er, at forhindre den dobbelthæftelse, som hidtil 

havde forekommet. Der er intet i lovteksten eller i bemærkningerne hertil, der taler 

for, at lovændringen eller den individuelle afregning skulle indebærer, at lednin-

gerne i krybekældrene fremover skal betragtes som hovedledninger, og at vedlige-

holdelsen af disse ledninger af denne grund fremover bør påhvile varmeværket. 

Boligforeningen indførte individuel afregning allerede i 1988, og lovændringen i 

1997 indebærer derfor alene, at en eventuel dobbelthæftelse fremover er udeluk-

ket.  

 

115. Standarden DS 448 er ikke tale om en standard, som varmeværket er forplig-

tet til at følge, idet den ikke er gjort lovpligtig. Definitionerne er således uden be-

tydning for afgørelsen af nærværende sag.  

AD B.  

116. Varmeværket overtog i 1978 vedligeholdelsen af alle private ledninger i ter-

ræn indenfor matrikelskel, dvs. ledninger fra hovedledning til indvendig side af 

ydermur. Vedligeholdelsespligten for private ledninger i krybekældre forblev hos 

ejerne af de ejendomme, hvor disse ledninger er placeret.  

 

117. Varmeværkets overtagelse af privatejede jordledninger indebærer, at en den 

gruppe forbrugere, som kun har jordledninger, får betalt vedligeholdelse af alle 

deres ledninger, mens de forbrugere, der har ledninger, som er placeret i krybe-

kældre selv skal betale for vedligeholdelse af egne ledninger og samtidig på lige 

fod med førstnævnte gruppe betaler for vedligeholdelse af det øvrige ledningsnet, 

inkl. de private ledninger i jord.  
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118. Der ses ikke umiddelbart at være uligheder ved de forskellige ledninger, som 

kan begrunde forskelle med hensyn til, hvem der har vedligeholdelsespligten. 

Fjernvarmeledninger med samme funktion kan i realiteten et sted være omfattet af 

varmeværkets vedligeholdelsespligt og et andet sted være omfattet af ejerens ved-

ligeholdelsespligt.  

 

119. Den eneste umiddelbare forskel på ledningerne er den fysiske placeringen. 

Placeringen i krybekældrene indebærer muligvis, at boligforeningen har en fordel i 

og med, at ledningerne afgiver varme (varmetab), og denne eventuelle fordel skal 

boligforeningen naturligvis betale for. Betalingsforpligtelsen bør ikke udmønte sig 

i form af vedligeholdelse af ledningerne i krybekældrene, men derimod, som det 

allerede er tilfældet, i form af eksempelvis betaling af den afgivne varme som et 

tillæg på forbrugsregningen.  

 

I medfør af Varmeforsyningsloven § 21, stk. 4, findes der at ske en urimelig for-

skelsbehandling i og med, at varmeværket har overtaget vedligeholdelsesforplig-

telsen for private fjernvarmeledninger i jord, uden samtidig at overtage vedlige-

holdelsen af fjernvarmeledninger i krybekældre, alternativt give kompensation til 

boligforeningen for denne forpligtelse. 120. 

 

 


