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RESUMÉ 
1. Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning (AAK) overtog som følge af kommu-

nens varmeplan fra 1987 et antal selvstændige kraftvarmeforsyninger som derefter 

er blevet bundet fysisk sammen med det centrale anlæg via transmissionslednin-

ger.  

 

2. I forbindelse med overtagelserne blev der beregnet et kraftvarmetillæg som 

kunderne i de overtagne selskaber skulle betale udover AAK's almindelige fjern-

varmetarif. Kraftvarmetillægget er ens for alle kraftvarmeselskaber, der blev over-

taget som følge af varmeplanen fra 1987.  

 

3. Gas- og Varmeprisudvalget behandlede på 2 møder i 1995 spørgsmålet om be-

regningen af kraftvarmetillægget. Udvalget besluttede, at kraftvarmetillægget som 

dette forelå beregnet, samt den tid i hvilken dette tillæg ville blive opkrævet, ikke 

var urimeligt.  

 

4. Medlemmer af det nu nedlagte Vadum Fjernvarme A.m.b.a. (VFA) har klaget 

over, at kraftvarmetillægget i Vadum ikke er ændret, selvom forudsætningerne for 

beregningen af kraftvarmetillægget efterfølgende er ændret, idet der er blevet til-

sluttet en stor kunde - nemlig Lufthavn Nord. De mange kvadratmeter BBR-areal 

som lufthavnen udgør, burde, efter klagerens opfattelse, medregnes ved beregnin-

gen af kraftvarmetillægget.  

 

5. Kollektive forsyningsanlæg kan i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 5 

fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geogra-

fiske områder. I bemærkningerne til den nye varmeforsyningslov præciseres, at det 

forudsættes, at prisfastsættelsen sker efter objektive og ikke-diskriminerende krite-

rier.  
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6. Klageren anmoder desuden Energitilsynet om at revurdere spørgsmålet om re-

guleringen af kraftvarmetillægget, idet klageren mener, at der er uoverensstem-

melse mellem Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 25. september 1995 og 

forudsætningen om, at AAK ikke må opnå dækning for mere end de faktiske om-

kostninger  

 

7. AAK har fulgt Gas- og Varmeprisudvalgets beslutning af 25. september 1995. 

Herved sikres, at AAK får forrentet og afskrevet investeringerne. Kraftvarmetil-

lægget vejer således ens for de forbrugere, der blev tilsluttet først og de forbrugere, 

der blev tilsluttet sidst.  

 

8. Endelig beder klagerne tilsynet om at vurdere, om en minimums indgangstem-

peratur i Vadum på 65° er passende, når der andre steder i Aalborg efter klagerens 

opfattelse leveres en væsentlig højere indgangstemperatur, og til en billigere pris, 

idet der andre steder i Aalborg ikke opkræves kraftvarmetillæg.  

 

9. Energitilsynet finder på baggrund af de i sagen fremlagte oplysninger, at AAK's 

leveringsbestemmelser vedrørende fremløbstemperaturerne ikke er urimelige, jf. 

lovens § 21, stk. 4.  

 

10. De oplysninger som AAK har indsendt viser, at AAK's leveringsbetingelser 

overholdets for så vidt angår fremløbstemperaturerne i Vadum.  

 

11. AAK og klagerne er ikke enige i de faktuelle oplysninger vedrørende frem-

løbstemperaturerne i Vadum. Påstand står mod påstand, og da Energitilsynet nor-

malt ikke foretager nogen bevisbedømmelse, bør Tilsynet ikke bedømme dette 

spørgsmål. I tilsvarende tilfælde er parterne tidligere blevet henvist til at få en 

sådan tvist bedømt af de almindelige domstole.  

 
AFGØRELSE 
12. Det meddeles klagerne og Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning, at Energi-

tilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, finder, at Aalborg Kommunes 

fjernvarmeforsynings beregning af kraftvarmetillægget ikke er urimeligt, og at 

Tilsynet finder, at afregningsforholdene for Lufthavn Nord er fastsat i overens-

stemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.  

 

13. Det meddeles endvidere klagerne og Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning, 

at Energitilsynet på baggrund af de i sagen fremlagte oplysninger finder, at Aal-

borg Kommunes fjernvarmeforsynings leveringsbestemmelser vedrørende frem-

løbstemperaturerne ikke er urimelige, jf. lovens § 21. stk. 4. Endvidere meddeles, 

at Tilsynet ikke har kompetence til at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt fremløbs-

temperaturen er lavere i Vadum end andre steder i Aalborg Kommunes fjernvar-

meforsynings forsyningsområde som hævdet af klageren, men bestridt af Aalborg 

Kommunes fjernvarmeforsyning. Klageren henvises til at få tvisten bedømt af de 

almindelige domstole.  

  



ENERGITILSYNET  Side 3/7 

SAGSFREMSTILLING 
14. Ved skrivelse modtaget i tilsynet den 11. januar 2000 har 3 medlemmer af det 

nu nedlagte Vadum Fjernvarme A.m.b.a. (VFA) - på vegne af den tilbageværende 

bestyrelse fra VFA- klaget over beregningen af det kraftvarmetillæg som Aalborg 

Kommunes fjernvarmeforsyning (AAK) opkræver hos de tidligere medlemmer af 

VFA.  

 

15. Klagerne fremfører, at forudsætningerne for beregningen af kraftvarmetillæg-

get efterfølgende er ændret, idet der er blevet tilsluttet en stor kunde - nemlig 

Lufthavn Nord. De mange kvadratmeter BBR-areal som lufthavnen udgør burde 

efter klagerens opfattelse medregnes ved beregningen af kraftvarmetillægget.  

 

16. Klageren mener desuden, at Energitilsynet bør revurdere spørgsmålet om regu-

leringen kraftvarmetillægget, idet klageren mener, at der er uoverensstemmelse 

mellem Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 25. september 1995 og forud-

sætningen om, at AAK ikke må opnå dækning for mere end der faktisk er investe-

ret.  

 

17. Klagerne beder endvidere Tilsynet om at vurdere, om en minimums indgangs-

temperatur i Vadum på 65° er passende, når der andre steder i Aalborg efter klage-

rens opfattelse leveres en væsentlig højere indgangstemperatur til en billigere pris, 

idet der andre steder i Aalborg ikke opkræves kraftvarmetillæg.  

18. AAK har afgivet høringssvar i sagen den 7. februar 2000 og den 5. september 

2000.  

 

19. Klagerne har fremsendt supplerende bemærkninger den 29. februar 2000 og 

den 8. marts 2001.  

KRAFTVARMETILLÆGGET  

20. Aalborg Kommune har den 8. februar 2000 oplyst, at kommunen i henhold til 

varmeplanen i 1987 for det centrale kraftvarmeområde i de følgende år har overta-

get en række fjernvarmeselskaber i Aalborg kommune og i den forbindelse har 

kommunen ført transmissionsledninger frem til byerne for forsyning med central 

kraftvarme m.m. Byerne var før overtagelsen opvarmet med olie/naturgasbaseret 

fjernvarme. VFA er et af de fjernvarmeselskaber, der blev overtaget af fjernvarme-

forsyningen.  

 

21. De områder, der ifølge Aalborg Byråds behandling i 1987 skulle betale kraft-

varmetillægget var Klarup, Dall Villaby, Svenstrup; Godthåb, Frejlev, Vodskov, 

Vestbjerg, Vadum og Lufthavn Nord.  

 

22. Ålborg Lufthavn kan opdeles i 2 områder, nemlig Lufthavn Nord (militær 

lufthavn) og Lufthavn Syd (civil lufthavn). Lufthavn Syd har - selvom lufthavnen 

forsynes via en stikledning fra transmissionsledningen til Vadum - siden varme-

planen fra 1987 været tilknyttet det centrale forsyningsområde, hvor der ikke op-

kræves kraftvarmetillæg, Medens Lufthavn Nord oprindeligt var tilknyttet Vadum 

forsyningsområde.  
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23. Efterfølgende - men før transmissionsledningen til Vadum blev etableret - er 

det besluttet, at Lufthavn Nord skulle forsynes med naturgas i stedet for kraftvar-

me. Lufthavn Nord blev udlagt til naturgasforsyning i forbindelse med beslutning 

om at føre naturgassen nord for Limfjorden.  

 

24. Transmissionsledningen til Vadum blev etableret i løbet af 1994, så varme-

værket kunne overtages 1. oktober 1994. Kraftvarmetillægget opkræves hos de 

tidligere medlemmer af fjernvarmeselskaberne og beregnes efter formlen:  

 

Udgifterne ved at føre transmissionsledninger frem til samtlige byer 

BBR-arealet tilsluttet fjernvarme i omegnsbyer ved fuld udbygning i alle byer 

 

25. Kraftvarmetillægget i Vadum bortfalder 30. juli 2001.  

 

26. AAK fremhæver, at den transmissionsledning, der blev etableret, blev dispone-

ret til alene at kunne forsyne Vadum, og der blev ikke taget højde for forsyning af 

Lufthavn Nord.  

 

27. I september 1995 behandlede Aalborg byråd en anmodning fra Forsvarets 

bygningstjeneste om at ændre forsyningen af Lufthavn Nord tilbage fra naturgas 

til fjernvarme. Den planmæssige godkendelse heraf forelå den 28. juni 1996, dvs. 

efter transmissionsledningen var etableret.  

 

28. Ved forsyningen af Lufthavn Nord med central kraftvarme har transmissions-

ledningen ikke tilstrækkelig kapacitet i de helt kolde perioder, hvorfor det i disse 

perioder er nødvendigt at anvende fjernvarmecentralen i Vadum som supplement.  

 

29. De første bygninger på Lufthavn Nord blev varmeforsynet i februar 1999.  

 

30. Afregningsforholdene for Lufthavn Nord er aftalt, så Lufthavnen mod den i 

øvrigt gældende praksis selv skal afholde udgifter til installation af pumper m.m. 

for at bringe trykforholdene i orden, ligesom lufthavnen selv skal afholde driftsud-

gifterne til pumper m.m.  

 

31. AAK har i skrivelse af 5. september 2000 oplyst, at såfremt Lufthavn Nord 

ved fastlæggelsen af kraftvarmetillægget var indregnet i beregningen ville såvel 

investering (tæller) og BBR-areal (nævner) ændre sig. Sammenfattende ville æn-

dringen af størrelsen af kraftvarmetillægget have været ubetydelig.  

 

32. For så vidt angår reguleringen af kraftvarmetilægget har AAK den 7. februar 

2000 oplyst, at reguleringen sker ved at anvende forbrugerprisindekset fra Dan-

marks statistik. Herved sikres, at kraftvarmetilægget vejer ens for de forbrugere, 

der blev tilsluttet først og de forbrugere, der blev tilsluttet sidst.  

 

33. AAK er på denne baggrund af den opfattelse, at samtlige forbrugeres interesse 

er blevet tilgodeset ved tilslutning af Lufthavn Nord. AAK finder, at disse afreg-

ningsforhold er fastsat i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 

5, hvor kollektive varmeforsyningsvirksomheder kan fastsætte forskellige priser til 

enkelte forbrugere, gruppe af forbrugere og geografiske område.  
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TIDLIGERE BEHANDLING AF SAGER VEDR. AAK'S KRAFTVARMETILLÆG.  

34. Gas- og Varmeprisudvalget behandlede i 1989 en klage fra samtlige beboere i 

Svenstrup. Det var blandt beboerne den opfattelse, at kraftvarmetillægget var beta-

ling af yderligere tilslutningsafgift. Udvalget kunne ikke tiltræde dette synspunkt, 

idet kraftvarmetillægget ikke var et engangsbidrag, men en løbende fast afgift.  

 

35. Gas- og Varmeprisudvalget har senest på 2 møder i 1995 behandlet beregnin-

gen af det kraftvarmetillæg, der opkræves af AAK. Forhandlinger med AAK førte 

til ændringer i både beregningen og reguleringen af kraftvarmetillægget, bl.a. blev 

den periode, hvor kraftvarmetillægget skulle opkræves nedsat fra 10 år til ca. 7 år.  

 

36. På denne baggrund besluttede Gas og Varmeprisudvalget, jf. den daværende 

varmeforsyningslovs § 21. stk. 5 (nuværende lovs § 21, stk. 4), at kraftvarmetil-

lægget "som dette nu foreligger beregnet samt den tid i hvilken dette tillæg vil 

blive opkrævet ikke er urimeligt".  

 

37. Referat fra Gas- og Varmeprisudvalgets behandling af sagerne vedlægges.  

 

38. Aalborg Kommune har den 7. februar 2000 oplyst, den faste og variable var-

mepris (m
3
-afhængig og dermed ikke er energi afhængig) er ens for alle varmefor-

brugere indenfor hele forsyningsområdet. At den samlede varmepris i Vadum, i en 

periode, er større end hos øvrige forbrugere, skyldes dermed kraftvarmetillægget.  

FREMLØBSTEMPERATUR  

39. I fjernvarmeforsyningens leveringsbestemmelser, der er anmeldt til energitil-

synet, står der, at fremløbstemperaturen målt i gadeledninger er minimum 65° C 

og maksimum 98° C efter årstiden.  

 

40. Ledningsnettet er opbygget og indstillet på en sådan måde, at der principielt 

ikke er forskel i varmeleverancen fra et område til et andet. Fjernvarmeforsynin-

gens hovedproducenter ligger uden for den egentlige bymæssige bebyggelse, så 

stort set alle områder vil få et transmissionstab på den leverede fjernvarme tempe-

ratur. Tabet fra kraftvarmeværket til Vadum er således 1-3° C (lavest om vinte-

ren), dertil kommer et differentieret varmetab i Vadums ledningsnet.  

 

41. Målinger af fremløbstemperaturerne som AAK har fremsendt i skrivelse af 5. 

september 2000 bekræfter at varmetabet er som beskrevet i AAK's skrivelse af 7. 

februar 2000.  
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VURDERING 
42. Det kraftvarmetillæg, der opkræves hos de tidligere kunder hos VFA er bereg-

net og fastlagt efter de forhold, der var gældende da kraftvarmetillægget blev fast-

lagt. Forudsætningen var, at Lufthavn Nord ikke skulle forsynes med centralkraft-

varme.  

 

43. AAK har fulgt Gas- og Varmeprisudvalgets beslutning af 25. september 1995. 

Herved sikres, at AAK får forrentet og afskrevet investeringerne. Kraftvarmetil-

lægget vejer ens for de forbrugere, der blev tilsluttet først og de forbrugere, der 

blev tilsluttet sidst.  

 

44. Det ville være urimeligt, hvis ikke AAK efterfølgende kunne erhverve nye 

kunder. Lufthavn Nord er at betragte som en ny kunde, idet lufthavnens bygninger 

ikke er medtaget ved beregningen af kraftvarmetillægget.  

 

45. Energitilsynet må lægge vægt på, at kollektive forsyningsanlæg i henhold til 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 5 kan fastsætte forskellige priser til enkelte for-

brugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. I bemærkningerne til den 

nye varmeforsyningslov præciseres, at det forudsættes, at prisfastsættelsen sker 

efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier.  

 

46. AAK's beskrivelse af anlæggets funktionsmåde, herunder fremløbstemperatu-

ren samt de målinger som AAK har fremlagt tyder ikke på, at fremløbstemperatu-

ren er urimelig lavere i Vadum end andre steder i AAK's forsyningsområde.  

 

47. Når spørgsmålet om fremløbstemperaturen er aktuelt i nærværende sag skyldes 

det, at AAK anvender M
3
 -målere, hvor der kun måles, hvor mange liter varmt 

vand, der løber igennem forbrugerens anlæg. I de fleste andre varmeværker an-

vendes energimålere, hvor forbruget afhænger af både forbruget af varmt vand og 

vandets fremløbstemperaturer.  

 

48. Gas- og Varmeprisudvalg udtalte i 1992 i en sag vedrørende målerudskiftning 

i Vestbjerg, at den afregningsform et varmeværk anvender overfor forbrugerne 

skal være så rimelig, retfærdig og så lidt vilkårlig som mulig. M
3
-måling er i for-

hold til energimåling mere vilkårlig overfor forbrugerne, når der henses til de vari-

ationer der altid vil være i fremløbstemperaturerne i et forsyningssystem.  

 

49. De oplysninger som AAK har indsendt viser, at AAK's leveringsbetingelser 

overholdes for så vidt angår fremløbstemperaturerne i Vadum.  

 

50. Fremløbstemperaturen målt i gadeledninger er minimum 65 ° C og maksimum 

98 ° C og varierer efter årstiden (højest om vinteren).  

 

51. Leveringsbestemmelserne for så vidt angår fremløbstemperaturerne blev i 

1992 fremlagt for Gas- og Varmeprisudvalget i en sag vedrørende målerudskift-

ning i Vestbjerg. Der henvises til sagen nedenfor. Gas- og Varmeprisudvalget tog 

ikke konkret stilling til rimeligheden af disse leveringsbestemmelser. Bestemmel-

serne er siden ændret ved, at maksimumtemperaturen er hævet fra 95° til 98°.  
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52. Klagerne har ikke påstået, at det er komfort problemer ved de lave fremløbs-

temperaturer. Klagen drejer sig således alene om fordeling af udgifterne mellem 

kunderne. Det fremgår af AAK's høringssvar, at temperaturen på samme tidspunkt 

kun varierer 1-3° mellem de forskellige dele af AAK's forsyningsområde.  

 

53. Energitilsynet finder på baggrund af de i sagen fremlagte oplysninger, at 

AAK's leveringsbestemmelser vedrørende fremløbstemperaturerne ikke er urime-

lige, jf. lovens § 21. stk. 4.  

 

54. AAK og klagerne er ikke enig i faktuelle oplysninger vedrørende målingerne 

af fremløbstemperaturerne i Vadum. Påstand står mod påstand, og da Energitilsy-

net normalt ikke foretager nogen bevisbedømmelse, bør Tilsynet ikke bedømme 

dette spørgsmål.  

 

55. Dette støttes af Konkurrenceankenævnets kendelse af 29. april 1996 vedrøren-

de en af Gas- og Varmeprisudvalget truffet afgørelse om, hvorvidt en målerprøve 

hos en fjernvarmekunde i Odense Kommune var foretaget korrekt. Ankenævnet 

udtalte, at hverken det daværende Gas- og Varmeprisudvalg eller ankenævnet 

kunne afgøre dette spørgsmål. Ankenævnet fandt, at i henhold til varmeforsy-

ningsloven havde ankenævnet i så henseende ligesom udvalget alene kompetence 

til at afgøre om "priser eller andre betingelser er urimelige", jf varmeforsyninglo-

vens § 21, stk. 5" (nuværende lovs § 21. stk. 4). Konkurrenceankenævnets afgørel-

se vedlægges.  

 

56. Referat fra Gas- og Varmeprisudvalgets behandling af sagen vedrørende må-

lerudskiftning i Vestbjerg vedlægges. Desuden vedlægges sekretariatets notat i 

sagen. 

 

 


