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RESUMÉ 
1. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne (AKF) har anmodet om Energi-

tilsynets principielle stillingtagen til, om principperne i et forslag fra fjernvarme-

forsyningen om overtagelse af private fjernvarmeselskaber, der har etableret de-

centrale naturgasbaserede kraftvarmeværker (såkaldte barmarksværker), er i rime-

lig balance over for AKF's øvrige forbrugere, jf. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 

5.  

 

2. Forslaget indebærer, at kunderne i de decentrale kraftvarmeværker som fjern-

varmeforsyningen overtager i en periode på 12 år skal betale et kraftvarmetillæg. 

Tillægget skal dække AKF's ekstra udgifter ved at overtage og videreføre disse 

decentrale kraftvarmeanlæg. Det planlægges ikke, at anlæggene skal bindes fysisk 

sammen.  

 

3. Det decentrale kraftvarmeværks kunder skal i løbet af perioden på 12 år betale 

AKF's takster, som de øvrige forbrugere, tillagt et kraftvarmetillæg, der er bereg-

net på baggrund af det decentral kraftværks ekstraomkostninger pr. m
2
 i forhold til 

omkostningerne pr. m
2
 hos det centrale anlæg for en 20 års periode. Derefter skal 

kraftvarmeværkets kunder alene betale AKF's almindelige takster.  

 

4. Forslaget indebærer også, at kunderne i det decentrale kraftvarmeværks område 

i forbindelse med fjernvarmeforsyningens overtagelse skal betale et tilslutningsbi-

drag. Dette tilslutningsbidrag udregnes som forskellen mellem AKF's normale 

tilslutningstakster og det beløb de decentrale kraftvarmekunder tidligere har betalt. 

Der tages i den forbindelse højde for, at de decentrale kraftvarmeværker kun op-

krævede meget begrænsede tilslutningsbidrag, og at kraftvarmeværkene i mange 

tilfælde betalte for "indre installationer" hos kunderne, dvs. fx radiatorer, varme-

vekslere og lign.  
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5. Sagsfremstillingen har været sendt i høring hos Aalborg Kommune, Forsy-

ningsvirksomhederne, der i et høringssvar af 16. januar 2001 er fremkommet med 

bemærkninger hertil. Bemærkningerne fra AKF giver ikke anledning til rettelser i 

sagsfremstillingen.  

 
AFGØRELSE 
6. Det indstilles, at det jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, meddeles Aalborg 

Kommune, Forsyningsvirksomhederne, at Energitilsynet finder, at principperne i 

forslaget, der er indsendt ved brev af 12. september 2000 vedrørende afregnings-

principper for forsyningsvirksomhedens overtagelse af naturgasbaserede decentra-

le kraftvarmeværker (barmarksværker) ikke er urimelige eller i strid med bestem-

melsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.  

 
SAGSFREMSTILLING 
7. Ved skrivelse af 12. september 2000 har Aalborg Kommune, Forsyningsvirk-

somhederne (AKF), anmodet om Energitilsynets stillingtagen til, om principperne 

i et forslag fra AKF om overtagelse af private fjernvarmeselskaber, der har etable-

ret decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker (såkaldte barmarksværker), er 

rimelige over for AKF's øvrige forbrugere, jf. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.  

 

8. Som bilag til AKF'a skrivelse er vedlagt "Udskrift af beslutningsprotokollen fra 

magistratsmødet den 28. august 2000 samt rapporten "Forudsætninger for bereg-

ninger til Aftale om Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Langholt Energisel-

skab A.m.b.A." af 8. august 2000  

 

9. AKF har udarbejdet et forslag til generel model for overtagelse af barmarksvær-

ker. Baggrunden for dette forslag er, at et barmarksværk, nemlig Langholt Energi-

selskab A.m.b.A, ved brev af 22. januar 1999 til AKF har ønsket at få oplyst, på 

hvilke vilkår fjernvarmeforsyningen i Langholt kan overgå til AKF.  

 

10. Ved AKF's tidligere overtagelse af private varmeværker er områderne efter 

overtagelsen blevet bundet fysisk sammen, idet der er ført en transmissionsledning 

frem til omegnsbyen/varmeværket, hvorefter omegnsbyen er blevet forsynet med 

samme varme (central kraftvarme/overskudsvarme) som Fjernvarmeforsyningens 

øvrige kunder.  

 

11. Dette vil ikke blive tilfældet ved Fjernvarmeforsyningens overtagelse af bar-

marksværket i Langholt. Det naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværk skal 

fastholdes på naturgas efter fjernvarmeforsyningens overtagelse af barmarksvær-

ket.  

 

12. Den generelle model AKF har udarbejdet indebærer, at forbrugerne i barmark-

sområdet efter Fjernvarmeforsyningens overtagelse vil skulle betale AKF's takster, 

som de øvrige forbrugere i det centrale kraftvarmeområde, tillagt et for det enkelte 

barmarksværk individuelt kraftvarmetillæg i en 12-årig periode. Opkrævningspe-

rioden kan efter forhandling forlænges - dog maksimalt til 15 år. Modellen inde-

bærer yderligere, at den årlige varmepris for et referencehus på 130 m
2
 i udgangs-

fasen maksimalt må andrage 17.000 kr., inklusive moms.  
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13. Ved fastlæggelse af kraftvarmetillægget ses der på, hvorledes de årlige udgifter 

vil udvikle sig i barmarksværkets forsyningsområde i en 20-årig periode. Herfra 

trækkes de indtægter AKF vil få fra de kunder, der er tilsluttet barmarksværket, 

beregnet efter AKF's sædvanlige takster i det centrale kraftvarmeområde, også set 

over en periode på 20 år. Forskellen mellem disse beløb opgøres, og nutidsværdien 

beregnes. Dette tal divideres med det samlede BBR areal, der forventes i Lang-

holdt ved fuld udbygning.  

 

14. Det vil sige, at kraftvarmetillægget beregnes efter formlen:  

 

Forskel i nuværdi mellem udgift AKF og udgift barmarksværk  

Beregningsareal ved fuld udbygning  

 

hvor:  

 

Nuværdi = Summen af de enkelte års udgifter i en beregningsperiode på 20 

år. Beløbene tilbagediskonteres for hvert år til udgangsåret for beregninger-

ne. Tilbagediskonteringen sker med en kalkuleringsrente på 6 % p.a.  

Udgift AKF = Kalkuleret udgift til opvarmning efter AKF's takster i det 

centrale kraftvarmeområde.  

Udgift barmarksværk= Kalkuleret udgift til opvarmning ved fortsat drift af 

decentral kraftvarmeanlæg. Såfremt der er forskel i alder på Fjernvarmefor-

syningens og barmarksværkets distributionsnet, vil barmarksværket få en 

godtgørelse herfor.  

Beregningsareal = Beregningsareal i henhold til Fjernvarmeforsyningens le-

veringsbestemmelser.  

 

15. Energistyrelsens til enhver tid gældende prognose for brændselsprisudviklin-

gen anvendes, tillagt aktuelle og kommende driftsudgifter.  

 

16. Kraftvarmetillægget vil blive reguleret en gang årligt efter forbrugerprisindek-

set udarbejdet af Danmarks Statistik.  

 

17. De forbrugere i Langholt Energiselskab A.m.b.A, der blev tilsluttet i forbindel-

se med værkets etablering, fik typisk betalt interne ændringer af husinstallationer 

og tilslutning til fjernvarme af selskabet. Udgifterne hertil indgår således i energi-

selskabets lån. Forbrugere, der tilsluttede sig i startsåret, betalte således alene et 

andelsindskud i værket på 100 kr., eksklusive moms. De forbrugere, der har tilslut-

tet sig efterfølgende, har typisk betalt for tilslutning til værket i form af stikled-

nings- og tilslutningsbidrag. Der tages højde for forskelle i forbrugernes udgifter i 

forbindelse med tilslutning til fjernvarme i form af et tillæg eller fradrag til oven-

nævnte beregnede gennemsnitlige kraftvarmetillæg.  

 

18. Forslaget til generel model indebærer, at barmarksværkets kunder skal betale 

et tilslutningsbidrag ved Fjernvarmeforsyningens overtagelse til dækning af til-

slutningsudgifter efter AKF's aktuelle takster samt den nedskrevne værdi af de 

interne husinstallationer, barmarksværket måtte have finansieret.  
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19. Der er en sammenhæng mellem størrelsen af det tilslutningsbidrag, der betales 

ved AKF's eventuelle overtagelse af barmarksværket og størrelsen af det beregne-

de kraftvarmetillæg. Betales der således et stort tilslutningsbidrag nedbringes gæl-

den i det overtagne selskab, og kraftvarmetillægget bliver mindre og omvendt.  

 

20. Da modellen indebærer, at der maksimalt må betales 17.000 kr., inklusive 

moms, for et standardhus i udgangssituation, er der lagt loft over kraftvarmetil-

læggets størrelse, hvilket ifølge beregninger for Langholt viser, at Fjernvarmefor-

syningen afhængig af, hvorledes kraftvarmetillægget for standardforbrugeren bli-

ver fastlagt, skal betale et forskud på op til 6,5 mio. kr. Det yderligere forskud 

afhænger af følgende forhold: 

 Referencehusets varmeforbrug og afkølingen af fjernvarmevandet.  

 Om alle forbrugere skal betale samme kraftvarmetillæg som referencehu-

set'  

 Taksterne i Fjernvarmeforsyningens forsyningsområde på det tidspunkt, 

hvor kraftvarmetillægget beregnes. 

 
VURDERING 
21. Energitilsynet skal tage stilling til, om principperne i et forslag fra Aalborg 

Kommune, Fjernvarmeforsyningen (AKF) om overtagelse af private fjernvarme-

selskaber, der har etableret decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker (såkald-

te barmarksværker), er i rimelig balance over for Fjernvarmeforsynings øvrige 

forbrugere, jf. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.  

 

22. Forslaget indebærer, at kunderne i de decentrale kraftvarmeværker i. i en over-

gangsperiode på 12 år (i særlige tilfælde 15 år) skal betale et kraftvarmetillæg, der 

dækker forskellen i omkostninger mellem Aalborg Kommunens centrale fjernvar-

meanlæg og det decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværk omkostninger alle de 

ekstra omkostninger. Efter udløbet af overgangsperioden skal barmarksværkets 

kunder betale samme takster som det centrale anlægs kunder  

 

23. Omkostningerne i barmarksanlægget beregnes pr. m
2
, og der tages udgangs-

punkt i det maksimale antal m
2
, der ifølge lokalplaner vil kunne blive tilsluttet 

anlægget. AKF vil derfor "stå i forskud" med betalingen for disse endnu ikke til-

sluttede boliger.  

 

24. Gas og Varmeprisudvalget har i en tidligere afgørelse behandlet en klagesag 

vedr. opkrævning af et kraftvarmetillæg i forbindelse med AKF's overtagelse af et 

kraftvarmeanlæg i bl.a. Vestbjerg. I dette tilfælde blev der bygget en ny transmis-

sionsledning mellem AKF's centrale anlæg og Vestbjerg  

 

25. Gas- og varmeprisudvalget tog i medfør af §21, stk. 5 i den tidligere varmefor-

syningslov (denne bestemmelse svarer til § 21, stk. 4 i den nugældende varmefor-

syningslov) til efterretning, at brugerne i Vestbjerg gennem et kraftvarmetillæg 

betalte de ekstraomkostninger, der var forbundet med bygningen af transmissions-

ledningen.  

 

26. AKF har ikke på nuværende tidspunkt anmodet Energitilsynet om at tage stil-

ling til de konkrete beregninger af kraftvarmetillæg, der fremgår af rapporten om 

fjernvarmeforsyningens overtagelse af Langholt fjernvarmeforsyning A.m.b.A.  
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27. Det der i den foreliggende sag skal vurderes er, om de ovennævnte principper i 

forslaget i første omgang for Langholt Energiselskab A.m.b.A. - med henvisning 

til varmeforsyningslovens § 20, stk. 5 - er rimelige over for AKF's øvrige kunder.  

 

28. I Varmeforsyningslovens § 20. stk. 5 anføres:  

"De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige priser til en-

kelte forbrugere og geografiske områder. Miljø- og energiministeren kan 

fastsætte regler om priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme til et 

kollektivt varmeforsyningsanlæg".  

 

29. Denne bestemmelse blev oprindeligt indsat i den tidligere varmeforsyningslov 

i 1982 af hensyn til naturgasprojektet, men bestemmelsen er ikke begrænset hertil. 

Af bemærkningerne til lovændringen fremgår det, at prisdifferentieringen forud-

sættes anvendt udfra rimelige økonomiske principper.  

 

30. Når anlæggene ikke bliver fysisk forbundet vil der formentlig ikke kunne op-

nås specielle stordriftsfordele ved overtagelsen. Der er derfor ikke nogen umiddel-

bar økonomisk begrundelse for, at taksterne mellem kunder i forsyningens centrale 

anlæg og i barmarksanlæggene på sigt skal udlignes. Udligningen af taksterne kan 

således først og fremmest have lokalpolitiske motiver. Imidlertid er der tale om en 

så lang overgangsperiode, at de eksisterende anlæg må forventes at være afskrev-

ne.  

 

31. I forbindelse med behandlingen af den daværende handelsministres lovforslag 

til den tidligere gas- og varmeprislov skrev ministeren i foråret 1979 i et svar til 

Kommunernes Landsforening, at. "Der er intet i lovforslaget, der hindrer at en 

prisudligningsordning mellem offentlige varmeforsyningsanlæg i en kommune 

kan behandles ud fra en helhedsvurdering i gas- og varmeprisudvalget".  

 

32. Gas- og varmeprisudvalg behandlede den 31. august 1987 en henvendelse fra 

Herning Kommunale værker vedrørende rimeligheden af, at der i forbindelse med 

projekter for udnyttelse af vedvarende energikilder i nogle mindre byer blev til-

budt disse forbrugere samme varmepris som i det etablerede forsyningsområde.  

 

33. Småbyerne skulle forsynes via separate ledningsnet og fyringsanlæg, og var-

men skulle produceres primært med lokale brændsler. Der ville således ikke være 

tale om rørmæssig forbindelse  

 

34. Udvalget besluttede, at meddele Herning Kommunale Værker, at udvalget ikke 

fandt anledning til at rette indvendinger mod, at varmepriserne fra de kommunale 

forsyningsvirksomheder ansættes ens overfor alle aftagere i kommunen ud fra de 

samlede omkostninger ved disse leverancer.  

 

35. Selvom der således i den foreliggende sag på langt sigt vil være omkostnings-

forskelle mellem det centrale anlæg og barmarksanlægget har der således været et 

fortilfælde, hvor Gas- og varmeprisudvalget ud fra en helheds betragtning har 

accepteret, at der opereres med ens varmepris, selvom anlæggene ikke har været 

fysisk sammenbundne.  
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36. Af lovbemærkningerne til den gældende varmeforsyningslovs § 20. stk. 5 står 

der, at bestemmelsen svarer til den tidligere varmeforsyningslovs § 20. stk. 2. Det 

præciseres dog, at det er anlæggene, der har kompetencen til at differentiere i pris-

fastsættelsen, som forudsættes ske efter rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende kriterier  

 

37. AKF har i den aktuelle sag tilstræbt en rimelig balance mellem kunderne i det 

centrale anlæg og kunderne i barmarksanlægget. Kunderne i barmarksanlægget 

skal i en lang overgangsperiode betale det centrale anlægs ekstraudgifter i forbin-

delse med overtagelsen af barmarksanlægget. Dog står Fjernvarmeforsyningen i 

forskud med udgifterne til de endnu ikke tilsluttede kunder.  

Modellen synes at være rimelig balance både for kunderne i det centrale anlæg og 

for kunderne i barmarksanlægget. Energitilsynet kan derfor tage den principielle 

model til efterretning. Skulle der opstå problemer med den konkrete udmøntning 

af modellen må Energitilsynet senere tage stilling hertil. 

 

 


