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RESUME 
I brev af 8. februar 2000 til Energitilsynet anmodede Hr. Henrik Sloth Petersen, 

Skive, tilsynet om at vurdere maksimaltilslutningsberegningen for hans ejendom 

tilsluttet hos I/S Skive Fjernvarme.  

 

Af sagens akter fremgik, at I/S Skive Fjernvarme den 14. oktober 1999 foretog en 

rumfangsopmåling af ejendommen. Resultatet af rumfangsopmålingen viste en 

maksimaltilslutning på 14,89 kW mod tidligere 29,66 kW beregnet på grundlag af 

radiatorernes hedeflader.  

 

Maksimaltilslutningen på 29,66 kW var beregnet i 1960'erne. Af sagens akter 

fremgik, at der for i alt 238 ejendomme tilsluttet hos I/S Skive Fjernvarme stadig 

blev betalt fast afgift på grundlag af radiatorernes hedeflader.  

 

Før bestyrelsen for I/S Skive Fjernvarme udarbejdede "Almindelige bestemmelser 

for fjernvarmelevering" i 1995, fremgik de af I/S Skive Fjernvarme anvendte me-

toder for beregning af maksimaltilslutning af selskabets protokollater.  

 

Af protokollaterne fremgik, at maksimaltilslutningen kunne beregnes på grundlag 

af tre metoder, hvoraf den ene metode var radiatorernes hedeflader.  

 

Ved ikrafttrædelsen af værkets "Almindelige betingelser for fjernvarmelevering" 

den 19. september 1995 bortfaldt radiatorernes hedeflader som grundlag for be-

regning af maksimaltilslutningsafgift.  

 

Betingelserne trådte i kraft på samme dato, som ændringen af vedtægterne for I/S 

Skive Fjernvarme blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling.  

 

Samtidig med ikrafttrædelsen af betingelserne for fjernvarmelevering bortfaldt 

radiatorernes hedeflader derfor som beregningsgrundlag for faste afgifter, idet der 

i vedtægterne for I/S Skive Fjernvarme fremgik, at maksimaltilslutningen også 

blev anvendt til beregning af fast afgift.  
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Det er Hr. Henrik Sloth Petersens opfattelse, at beregning af fast afgift på grundlag 

af radiatorernes hedeflader efter den 19. september 1995 ikke er lovlig.  

 

Ifølge det oplyste i sagen er det uomtvistet, at den nye rumfangsopmåling på 

grundlag af m2 viser en maksimaltilslutning på 14,89 kW mod tidligere en mak-

simaltilslutning på 29,66 kW beregnet på grundlag af radiatorernes hedeflader. I/S 

Skive Fjernvarme har erkendt dette og har tilbudt Henrik Sloth Petersen at regule-

re hans betaling af fast afgift for perioden fra 1. juni 1999 og frem.  

 

Som sagen er fremlagt af parterne er det vurderet, at Energitilsynet skal tage stil-

ling til, for hvilken periode Hr. Henrik Sloth Petersen skal have tilbagebetalt for 

meget betalt i fast afgift.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Hr. Henrik Sloth Petersen og I/S Skive Fjernvarme, 

 at det i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, findes urimeligt, at 

I/S Skive Fjernvarme for nogle forbrugere efter ændringen af værkets ved-

tægter den 19. september 1995 har opkrævet faste afgifter på grundlag af 

radiatorernes hedeflader og ikke foretog ny opmåling af maksimaltilslut-

ningen,   

 at Energitilsynet ikke finder, at varmeforsyningsloven er til hindring for, 

at I/S Skive Fjernvarme tilbagebetaler for meget betalt i fast afgift til var-

meforbrugere, der siden ændringen af vedtægterne den 19. september 

1995 har betalt fast afgift på grundlag af radiatorernes hedeflader. 

 
SAGSFREMSTILLING 
Med brev af 8. februar 2000 klagede Hr. Henrik Sloth Petersen, herefter benævnt 

klageren, til Energitilsynet over, at I/S Skive Fjernvarme ikke ville tilbagebetale 

det fulde beløb for det, efter klagerens opfattelse, for meget betalte i fast afgift 

siden den 15. januar 1994, hvor klageren overtog en ejendom tilsluttet hos I/S 

Skive Fjernvarme.  

 

Klagen vedrørte den omstændighed, at I/S Skive Fjernvarme, efter aftale med kla-

geren, den 14. oktober 1999 foretog målerskift på klagerens ejendom. I forbindelse 

med målerskiftet foretog Skive Fjernvarmes målertekniker, igen efter aftale med 

klageren, en rumfangsopmåling af ejendommen. Rumfangsopmålingen viste en 

maksimaltilslutning på 14,89 kW mod tidligere en maksimaltilslutning på 29,66 

kW beregnet på grundlag af hedefladerne på ejendommens radiatorer.  

KLAGERENS ARGUMENTATION 

I/S Skive Fjernvarme meddelte i brev af 18. oktober 1999 klageren, at opmålingen 

viste en ny maksimaltilslutning på 14,89 kW mod tidligere en maksimaltilslutning 

på 29,66 kW. I/S Skive Fjernvarme meddelte samtidig, at den nye opmåling ville 

være gældende fra 1. juni 1999.  

 

Klagerens synspunkt var, som udtrykt i brev af 21. oktober 1999 til I/S Skive 

Fjernvarme, at han fra købet af ejendommen den 15. januar 1994 havde betalt for 

en vare han ikke havde modtaget. Af den grund forventede klageren at få tilbage-

betalt det fulde beløb.  
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Med henvisning til brev af 11. november 1999 fra I/S Skive Fjernvarme til klage-

ren, hvor Skive Fjernvarme dels gjorde opmærksom på værkets papirgange ved 

ejerskifte i forsyningsområdet, dels gjorde opmærksom på, at Skive Fjernvarme i 

1995 fik nye vedtægter og endelig oplyste, at selskabets bestyrelse på bestyrelses-

mødet den 18. september 1999 afslog klagerens krav om tilbagebetaling af de ful-

de beløb, var det i brev af den 15. november 1999 til I/S Skive Fjernvarme klage-

rens påstand, at det efter vedtægtsændringen i 1995 ikke længere var "mu-

ligt/lovligt" at beregne maksimaltilslutningen efter radiatorernes hedeflader.  

 

Til støtte for sin påstand henviste klageren til I/S Skive Fjernvarmes vedtægter før 

og efter vedtægtsændringen i 1995, og oplyste, at der før vedtægtsændringen fore-

lå tre metoder for beregning af maksimaltilslutning: 

 

1) Efter rumfang,  

2) efter radiatorernes hedeflader,  

3) efter installationens varmeeffektbehov udregnet og attesteret af en energi-

konsulent, evt. med begrænsning i I/S Skive Fjernvarmes minimumssats, 

 

og at maksimaltilslutningen efter vedtægtsændringen kunne beregnes på følgende 

to måder i henhold til punkt 2.7 i de nye vedtægter: 

 

1) Enten efter ejendommens rumfang,  

2) eller efter installationens varmeeffektbehov, udregnet og attesteret af en 

energikonsulent, med begrænsning i værkets minimumssats. 

 

Klageren refererede endvidere til de nye vedtægters punkt 2.8: "Beregning af til-

slutningsafgiftens størrelse foretages af værket. På værkets foranledning skal for-

brugeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af afgifter".  

 

Klageren hæftede sig ved, at I/S Skive Fjernvarme efter vedtægtsændringen i 1995 

fortsatte med at opkræve afgift udregnet efter radiatorernes hedeflader - en meto-

de, som bortfaldt ved vedtægtsændringen.  

 

Klageren gjorde opmærksom på, at der på intet tidspunkt havde været foretaget 

ændringer i ejendommens bebyggede areal.  

 

Det var således klagerens opfattelse, at I/S Skive Fjernvarme burde have benyttet 

vedtægtsændringen i 1995 til på eget initiativ at foretage en beregning af maksi-

maltilslutningen efter ejendommens rumfang. Klageren mente selv, at anvendelsen 

af ejendommens rumfang som grundlag for beregning af maksimaltilslutningen 

ville være "den billige løsning".  

 

På vegne af klageren rettede en advokat fra Advokat Huset A/S i brev af 15. de-

cember 1999 henvendelse til I/S Skive Fjernvarme med påstand om, at det efter 

vedtægtsændringen i 1995 ikke mere var lovligt efter vedtægterne at udregne mak-

simaltilslutningsafgiften ud fra husets radiatorhedeflader, idet denne mulighed 

ikke længere figurerede i vedtægterne. Det var derfor advokatens opfattelse, at I/S 

Skive Fjernvarme ved fortsat at opkræve afgift efter denne udregningsmetode 

havde påført klageren et tab, som skulle erstattes.  
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Efter aftale med klageren trak den pågældende advokat sig senere fra sagen med 

den begrundelse, at I/S Skive Fjernvarme var klient hos Advokat Huset A/S.  

 

På baggrund af redegørelsen fra I/S Skive Fjernvarme, jf. nedenfor, gav klageren i 

svarskrivelsen af den 6. marts 2000 til Energitilsynet udtryk for, at sagen økono-

misk set var mere omfattende end klageren havde forudset. Klageren foreslog 

derfor, alt afhængig af Energitilsynets vurdering, at en eventuel tilbagebetaling 

skete over et tilsvarende antal år som den hævdede merbetaling blev opkrævet.  

 

I svarskrivelsen hæftede klageren sig positivt ved, at I/S Skive Fjernvarme i sel-

skabets redegørelse gav udtryk for at ville tage initiativ til, med klagerens ordvalg, 

"at få bragt orden i de faktiske forhold". Klageren var af den opfattelse, at dette 

initiativ måtte være et centralt punkt i Energitilsynets vurdering af sagen.  

I/S SKIVE FJERNVARMES ARGUMENTATION 

Indledningsvis skal oplyses, at der af de af klageren fremsendte bilag i sagen 

fremgik, at en anden advokat fra Advokat Huset A/S i brev af 18. januar 2000 

henvendte sig til klagerens advokat med sine betragtninger i sagen.  

 

I henvendelsen gjorde advokaten opmærksom på, at maksimaltilslutningen blev 

beregnet efter radiatorernes hedeflader, fordi den daværende ejer af ejendommen 

fandt denne beregningsmetode for mest attraktiv.  

 

Der blev endvidere gjort opmærksom på den udviste velvilje fra I/S Skive Fjern-

varme med tilbudet til klageren om at ændre maksimaltilslutningen fra 1. juni 

1999.  

 

Advokaten pegede på, at det så ud som om klageren måtte have misforstået ved-

tægterne for I/S Skive Fjernvarme, idet der intet fremgik af vedtægterne om be-

regning af fast afgift, men alene om tilslutningsafgift. Med henvisning til vedtæg-

ternes § 4, stk. 2, litra a, gjorde advokaten opmærksom på, ".. at den faste afgift 

deles mellem interessenterne i forhold til ejendommens beregning af maksimaltil-

slutning, og at der af § 4, stk. 2, litra b, fremgik, at "driftsudgifter, der er uaf-

hængig af den producerede varme også fordeles i forhold til ejendommens maksi-

maltilslutning, men dette har ikke noget at gøre med tilslutningsafgiften, der frem-

går af de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering § 2,6 og 2, 7."  

 

Advokaten henviste endvidere til de almindelige bestemmelser § 2,8 og 2,9.  

 

Af det af klageren fremsendte materiale i sagen fremgik endvidere, at I/S Skive 

Fjernvarme i brev af 30. november 1999 oplyste klageren om, at gamle opmålin-

ger af radiatorernes hedeflader stadig var gældende, og at det kunne være, at hu-

sets kælder havde været opvarmet ved tilslutningen til fjernvarme.  

 

I brev af 28. februar 2000 havde I/S Skive Fjernvarme overfor tilsynet redegjort 

for værkets synspunkter i sagen. Indledningsvis blev oplyst, at selskabets måler-

tekniker den 14. oktober 1999 foretog målerskift hos klageren i henhold til måler-

direktivet for forkastet parti. I henhold til redegørelsen blev målerskiftet foretaget 

efter aftale med klageren.  
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I/S Skive Fjernvarme oplyste endvidere, at klageren i forbindelse med målerskiftet 

beklagede sig over en forholdsvis stor årlig varmeudgift. Det var ligeledes oplyst, 

at selskabets målertekniker orienterede klageren om, at der var mulighed for at 

beregne maksimaltilslutningen efter flere forskellige regler. I tilknytning hertil 

opmålte målerteknikeren husets nuværende opvarmede rum.  

 

I redegørelsen blev henvist til brev af 18. oktober 1999 til klageren hvori I/S Skive 

Fjernvarme angav, at opmålingen viste en maksimaltilslutning på 14,89 kW mod 

tidligere 29,66 kW, svarende til en, efter selskabets vurdering, nedsættelse af den 

totale varmeregning med ca. 23 pct. Endvidere blev klageren i brevet orienteret 

om, at den nye beregning ville være gældende fra 1. juni 1999.  

 

I redegørelsen angav I/S Skive Fjernvarme, at selskabet i juli måned 1999 blev 

opmærksom på, at der for visse ejendomme, som blev tilsluttet fjernvarmen i 

1960'erne, muligvis kunne foreligge et uhensigtsmæssig beregningsgrundlag for 

beregning af faste afgifter.  

 

Af redegørelsen fremgik, at beregningsgrundlaget for faste afgifter for ejendom-

me, der i dag blev tilsluttet fjernvarme, var rumfangsopmåling, hvorimod radiato-

rernes hedeflader tidligere blev benyttet.  

 

I/S Skive Fjernvarme oplyste herudover, at der ved en større gennemgang af sel-

skabets arkiver blev konstateret, at 238 ejendomme var opmålt efter radiatorernes 

hedeflader. I henhold til redegørelsen havde selskabets bestyrelse derfor besluttet, 

at der skulle foretages rumfangsopmåling af alle ejendomme inden udgangen af 

indeværende regnskabsår med henblik på at få konstateret, om de faste afgifter 

kunne nedsættes. I positivt fald ville de nye opmålinger være gældende fra 1. juni 

1999.  

 

I/S Skive Fjernvarme redegjorde for, at selskabet ville gå over til at beregne faste 

afgifter efter m2 fra BBR (Bygnings- og Boligregisteret), når disse oplysninger var 

nøjagtige nok til formålet.  

 

Der blev fra værkets side endvidere bemærket, at den med klageren indgåede kon-

trakt var lovlig og gyldig, og at fjernvarmeforbrugeren var forpligtet til at give 

meddelelse til selskabet, hvis der skete ændringer.  

 

Efter I/S Skive Fjernvarmes mening var klageren ved overtagelsen af ejendommen 

blevet gjort opmærksom på, at der var tinglyst en fjernvarmekontrakt på ejen-

dommen, og at klageren derfor kunne have undersøgt efter hvilke regler den faste 

afgift var beregnet.  

 

Endelig gav I/S Skive Fjernvarme udtryk for det betimelige i, at fjernvarmeforbru-

gere, med hvem der var indgået lovlige kontrakter, kunne få ændret kontrakten 

med tilbagevirkende kraft med deraf følgende udgifter for fjernvarmeværket og for 

nye medlemmer.  
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BEGRUNDELSE 
INDLEDNING 
Det er klagerens påstand, at I/S Skive Fjernvarme siden 1995 har opkrævet fast 

afgift på et beregningsgrundlag, der efter vedtægtsændringen den 19. september 

1995 ikke længere fremgik af vedtægterne. Derfor skal I/S Skive Fjernvarme til-

bagebetale det fulde beløb, som klageren mener at have erlagt for meget i fast 

afgift fra datoen for vedtægtsændringen til i dag.  

 

Af korrespondancen mellem parterne fremgår, at klageren over for værket har 

hævdet, at der ikke har været foretaget ændringer i ejendommens bebyggede areal.  

I/S Skive Fjernvarme har henvist til, at den indgåede kontrakt mellem klageren og 

værket er lovlig og gyldig, og at det er forbrugerens pligt at give meddelelse til 

værket om ændringer af betydning for varmeforsyningen. Endvidere er værket af 

den opfattelse, at klageren kunne have undersøgt forholdene på tidspunktet for 

overtagelsen af ejendommen. I/S Skive Fjernvarme erkender dog, at der for visse 

ejendomme, der blev tilsluttet i 1960'erne, kunne foreligge et uhensigtsmæssigt 

beregningsgrundlag for den faste afgift. Værkets bestyrelse har derfor besluttet, at 

alle ejendomme skal have foretaget en rumfangsopmåling inden udgangen af in-

deværende regnskabsår for at få vurderet, om de faste afgifter kan nedsættes. I 

positivt fald vil de nye opmålinger være gældende fra 1. juni 1999.  

 

Værket har ment, at det kunne være, at husets kælder har været opvarmet ved til-

slutningen til fjernvarme.  

 

Ved vurderingen af sagen skal der skal indledningsvis henvises bemærkningerne 

fra værkets advokat til klagerens advokat om, at vedtægterne og de almindelige 

bestemmelser for fjernvarmelevering hos I/S Skive Fjernvarme regulerer forskelli-

ge faste afgifter. Det findes derfor nødvendigt at få klarlagt, hvilken afgift sagen 

drejer sig om.  

VARMETARIFFEN 

I den varmetarif, som forbrugeren betaler, indgår flere priselementer. Baggrunden 

herfor er, at varmetariffen skal være kostægte. En varmetarif betegnes kostægte, 

når den enkelte forbruger af varme dels betaler de omkostninger vedkommende 

påfører værket ved sin tilslutning og tilstedeværelse som forbruger, og dels betaler 

omkostningerne i forbindelse med varmeleverancen.  

 

Dette vil sige, 

a. at værkets faste omkostninger dækkes af faste bidrag og værkets 

variable omkostninger dækkes af forbrugsbidraget,  

b. at omkostningerne dækkes gennem indtægter fra de led i tariffen, 

som de naturligt kan henføres til,  

c. at den enkelte forbruger betaler sin andel af de omkostninger, der 

er nødvendig af hensyn til sin varmeforsyning, således at ingen 

forbruger kan opnå økonomiske fordele på andre forbrugeres be-

kostning. 
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Såvel tarifvejledningen fra Danske Fjernvarmeværkers Forening og fastlagt prak-

sis af det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg for udvalgets administration af var-

meforsyningslovens prisbestemmelser håndhæver princippet om den kostægte 

varmetarif.  

 

Værkets omkostninger kan opdeles i engangsomkostninger og løbende omkost-

ninger.  

 

Engangsomkostninger vedrører typisk investeringer i anlæg ekskl. henlæggelser 

og afskrivninger, mens de løbende omkostninger vedrører driften af værket.  

 

Princippet om den kostægte varmetarif indebærer, at de løbende omkostninger 

typisk opdeles i forbrugsuafhængige og forbrugsafhængige omkostninger.  

 

Varmetariffen vil således typisk omfatte engangsbetalinger i form af tilslutnings-

bidrag til dækning af værkets anlægsomkostninger og løbende betalinger til dæk-

ning af værkets driftsomkostninger i form af forbrugsbidrag og faste bidrag.  

 

Med hensyn til beregningen af tilslutningsbidrag og faste bidrag har varmeforsy-

ningen gennem tiderne anvendt forskellige beregningsgrundlag, blandt flere mu-

ligheder m2 etageareal, m3 bygningsrumfang og installeret varmeflade/effekt.  

 

DFF vejledningen anbefaler, at værkerne i dag anvender ejendommens etageareal i 

m2 som grundlag for beregning af såvel tilslutningsbidrag som faste bidrag. I hen-

hold til vejledningen kan beregningsgrundlaget fastsættes ud fra tilgængelige op-

lysninger i Bygnings- og Boligregisteret eller ud fra en opmåling af ejendommen.  

 

DFF-vejledningen anbefaler i øvrigt, at "bidrag" erstatter "afgift" som anvendt 

betegnelse for forbrugernes betalinger til varmeværkerne.  

 

Klageren henviser til vedtægterne for I/S Skive Fjernvarme og vedtægtsændrin-

gerne i 1995.  

 

Interessenternes hæftelse og økonomiske ansvar over for I/S Skive Fjernvarme er 

reguleret i § 4 i de gældende vedtægter, jf. nedenfor. Sammenholdes § 4, stk. 2. 

litra a, b og c med det ovenfor skitserede om varmetariffen ses, at paragraffen 

regulerer forbrugerens betaling af værkets løbende omkostninger.  

 

Af de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, jf. nedenfor, fremgår som 

overskrift til pkt. 2.6 - pkt. 2.9, at disse bestemmelser vedrører tilslutningsafgift, 

det vil sige den engangsbetaling forbrugeren erlægger ved tilslutning. Det fremgår 

dog af pkt. 2.7, at beregningsgrundlaget for tilslutningsafgiften også finder anven-

delse som beregningsgrundlag for de afgifter, der er reguleret i vedtægternes § 4, 

stk. 2, litra a og b.  

 

Ved at henvise til vedtægterne peger klageren således på, at sagen vedrører grund-

laget for beregning af de faste afgifter, som medgår til dækning af værkets løbende 

omkostninger.  
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I/S Skive Fjernvarme er i værkets redegørelse ikke uenig heri. 

 

Vedtægter for I/S Skive Fjernvarme i uddrag: 

Efter vedtægtsændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 

19.09.95 (gældende) 

Om interessenternes hæftelse og økonomiske ansvar. 

§4, stk. 2, litra a: 

Udgifter til forrentning af lån samt til afskrivning af faste anlæg og henlæg-

gelser til nyinvesteringer dækkes af en årlig afgift (fast afgift), fordelt mel-

lem interessenterne i forhold til ejendommens beregnede maksimaltilslut-

ning. 

§4, stk.2, litra b: 

Driftsudgifter, der er uafhængige af den producerede varmemængde, dæk-

kes af en årlig afgift (fælles driftsomkostninger), fordelt mellem interessen-

terne i forhold til ejendommens beregnede maksimaltilslutning. 

§4, stk. 2, litra c: 

Driftsudgifter, der varierer med den producerede varmemængde, dækkes af 

en varmepris, som fordeles i forhold til interessenternes konstaterede varme-

forbrug. 

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering hos I/S Skive Fjernvarme 

i uddrag: 

  

Udarbejdet af bestyrelsen for I/S Skive Fjernvarme den 16. maj 1995 til ikrafttræ-

delse 19.09.95 (gældende)   

 

Før ændring 

I henhold til protokollat 

Om tilslutningsafgift. 

Pkt. 2.6: 

Forbrugeren betaler tilslutningsafgift, jf. Værkets tarif, for at blive tilsluttet 

varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres. 

Pkt. 2.7: 

Beregningsgrundlaget for tilslutningsafgift og faste afgifter kan fastsættes 

efter to metoder. 

Enten efter ejendommens rumfang eller efter installationens varmeeffektbe-

hov, udregnet og attesteret af en energikonsulent, med begrænsning i Vær-

kets minimumssats. 

Pkt. 2.8: 

Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af Værket. På Værkets 

foranledning skal Forbrugeren meddele de nødvendige oplysninger til brug 

for beregning af afgifter. 

Pkt. 2.9: 

Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse 

på beregning af tilslutningsafgiften, har Forbrugeren pligt til inden ændrin-

gen, skriftligt at anmelde dette til værket. Dette kan i så tilfælde opkræve 

supplerende tilslutningsafgift. Værket forbeholder sig ret til at foretage kon-

trolopmåling.   
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Beregningsgrundlaget for faste afgifter kan principielt opgøres efter en af tre 

metoder: 

a. Efter husets rumfang. 

b. Efter radiatorernes hedeflader. 

c. Efter installationens varmeeffektbehov udregnet og attesteret af en 

energikonsulent, evt. med begrænsning i Skive Fjernvarmes mi-

nimumssats. 

 

Det bemærkes, at de almindelige betingelser for fjernvarmelevering blev udarbej-

det af bestyrelsen for I/S Skive Fjernvarme den 16. maj 1995 til ikraftrædelse sam-

tidig med ændringen af vedtægterne på ekstraordinær generalforsamling den 19. 

september 1995.  

 

De gældende vedtægter for I/S Skive Fjernvarme samt værkets almindelige betin-

gelser for fjernvarmelevering er vedlagt som.  

 
BEGRUNDELSE 
For så vidt angår anvendelsen af radiatorernes hedeflader som beregningsgrundlag 

for såvel tilslutningsafgift som for faste afgifter skal henvises til, at fjernvarme-

værkerne allerede før 1995 generelt var gået bort fra dette beregningsgrundlag. Af 

notat af september 1995 fra Gas- og Varmeprisudvalgets sekretariat fremgår såle-

des, at "den i dag mest udbredte afregningsmetode (for afregning af fast afgift) er 

beboelsesarealet i m2, jfr. BBR-registeret. Derudover findes boligens m3 luftind-

hold eller størrelsen af boligens radiatorer og øvrige varmevekslere også som for-

delingskriterier".  

 

At kun 238 ejendomme, alle tilsluttet i 1960'erne, ud af omkring 2700 ejendomme 

tilsluttet hos I/S Skive Fjernvarme i dag i henhold til oplysninger fra værket, tyder 

da også på, at værket allerede før vedtægtsændringen i 1995 generelt var gået bort 

fra at anvende radiatorernes hedeflader som beregningsgrundlag for såvel tilslut-

ningsafgift som for faste afgifter.  

 

Når der endvidere henses til, 

a. at klageren overtog ejendommen i 1994, det vil sige før vedtægts-

ændringen og før udarbejdelsen af de almindelige bestemmelser 

for fjernvarmelevering, og  

b. at det af pkt. 2.8 i de almindelige bestemmelser fremgår, at for-

brugeren på værkets foranledning afgiver nødvendige oplysninger 

til brug for beregning af afgifter, jf. bestemmelsernes pkt. 2.7, 

 

må det i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, anses for urimeligt, at I/S 

Skive Fjernvarme ikke ved vedtægtsændringen den 19. september 1995 tog initia-

tiv til at ændre beregningsgrundlaget for den faste afgift, som klageren har betalt 

siden vedtægtsændringen.  

 

Der er gået knap 5 år fra tidspunktet for vedtægtsændringen den 19. september 

1995 til i dag. Det svarer således til den periode det tidligere Gas- og Varmepris-

udvalg fandt rimeligt i sagen om Frederiksberg Fjernvarmeforsynings tilbagebeta-

ling af belastningsafgift til Solbjerg Have. Vedrørende Solbjerg Have skal henvi-

ses til afsnittet nedenfor om parallelle sager.  
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Med henvisning til varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, findes der endvidere at 

være belæg for at fremføre, at påstanden fra I/S Skive Fjernvarme om, at fjern-

varmekontrakten med klageren er gyldig, er uden relevans for sagen.  

 

Det vurderes, at ej heller I/S Skive Fjernvarmes argument om, at tilbagebetalingen 

går ud over nye kunder, kan tillægges vægt i sagen. Baggrunden for denne vurde-

ring er, at I/S Skive Fjernvarme i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, - 

efter objektive og ikke diskriminerende regler - kan fastsætte forskellige priser til 

enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder.  

 

Med hensyn til spørgsmålet om der, med virkning for leverancerne af fjernvarme 

jf. pkt. 2.9 i værkets almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, er sket 

ændringer på klagerens ejendom eller ej, må henvises til, at spørgsmålet ligger 

uden for Energitilsynets kompetence at bedømme.  

ØKONOMIEN I SAGEN 

Nedenfor er der opstillet overslag over de økonomiske konsekvenser for klageren 

og for I/S Skive Fjernvarme ved en tilbagebetaling af den faste afgift.  

 

Den første tabel viser, hvor meget klagerens samlede varmeregning falder med for 

1999, såfremt maksimaltilslutningen ændres fra de nuværende 29,66 kW til 14,89 

kW. 

 

1999 
Antal 

enheder 
á kr. 

I alt kr. 

Nuværende 

opmåling 

I alt kr. 

Ny opmåling 

14,89 kW 

Fast afgift, kW 29,66 185 5.487 2.755 

Måler   500 500 

Varmeforbrug, MWh 17,58 305 5.362 5.362 

I alt   11.349 8.617 

Moms   2.837 2.154 

I alt incl. Moms   14.186 10.771 

 

Det ses, at det samlede fald i varmeregningen inkl. moms er 3.416 kr., svarende til 

et fald på ca. 24 %. Ekskl. moms er faldet på 2.732 kr.  
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Næste tabel viser den samlede forskel mellem klagerens betalinger af fast afgift 

siden vedtægtsændringen den 19. september 1995 ved en maksimaltilslutning på 

henholdsvis 29,66 kW og 14,86 kW. 

 

 Nuværende opmåling  Ny opmåling 

Regnskabsår kr. pr. kW 
Antal  

enheder 
Fast afgift I alt kr. 

Antal 

 Enheder 

Fast afgift 

i alt kr. 

1999/00 185 29,66 kW 5.487 14,89 kW 2.755 

1998/99 185 29,66 kW 5.487 14,89 kW 2.755 

1997/98 185 29,66 kW 5.487 14,89 kW 2.755 

1996/97 185 29,66 kW 5.487 14,89 kW 2.755 

1995/96 
230 

(153 **) 
29,66 kW 4.538 14,89 kW 2.278 

I alt   26.486  13.298 

Forskel     13.188 

**) Omregnet til antal måneder i 1995 efter vedtægtsændringen. 

Ekskl. moms andrager beløbet godt 13.000 kr. Inkl. moms ligger beløbet på godt 16.000 kr.  

 

I alt 238 ejendomme hos I/S Skive Fjernvarme er stadig underlagt en beregning af 

fast afgift efter radiatorernes hedeflader. Såfremt disse ejendomme inddrages i 

kalkulationen, vil det samlede beløb til tilbagebetaling ligge på godt 3 mio.kr. 

ekskl. moms.  

 

I kalkulationen er forudsat, at differencen mellem den nye opmåling og den nuvæ-

rende opmåling for hver ejendom svarer til den konstaterede difference hos klage-

ren.  

 

Fordeles de godt 3 mio.kr. på antal budgetterede kW hos I/S Skive Fjernvarme for 

et regnskabsår, her eksemplificeret med regnskabsåret 1999/00, vil den faste afgift 

for alle varmeforbrugerne stige med ca. 32 kr./kW i året, jf. tabellen nedenfor. 

 

Fordelt på Kr./kW 

1 år 32 

2 år 16 

3 år 11 

4 år 8 

5 år 7 

 

Fordeles tilbagebetalingen over to regnskabsår, vil der skulle tillægges den faste 

afgift ca. 16 kr. i hvert af årene. Fordeles tilbagebetalingen over 5 år, vil der skulle 

tillægges den faste afgift ca. 7 kr. i hvert af årene.  

 

Varmeprisen hos I/S Skive Fjernvarme lå i 1998 på 119 kr./GJ i gennemsnit ved et 

forbrug på 50 GJ. Ved et forbrug på 75 GJ lå gennemsnitsprisen på 121 kr./GJ. 

Heraf udgjorde den faste afgift henholdsvis 27 kr. og 29 kr.  
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Til sammenligning var den gennemsnitlige pris i Viborg Amt i 1998 128 kr./GJ 

ved et forbrug på 50 GJ, og 124 kr./GJ ved et forbrug på 75 GJ.  

 

Højeste og laveste gennemsnitspris i Viborg Amt lå i 1998 på henholdsvis 205 

kr./GJ og 0 kr./GJ ved et forbrug på 50 GJ, og henholdsvis 189 kr./GJ og 88 kr./GJ 

ved et forbrug på 75 GJ.  

PARALLELLE SAGER 

Der skal henvises til sagen vedrørende belastningsafgiften for Solbjerg Have.  

 

Den 26. januar 1999 anmodede KAB på vegne af Frederiksberg Forenede Bolig-

selskaber, afd. Solbjerg Have, Gas- og Varmeprisudvalget om en stillingtagen i en 

tvist opstået mellem boligselskabet og Frederiksberg Fjernvarmeforsyning. Af 

sagens akter fremgik blandt andet, at m2-arealet fra januar 1994 blev nedsat med 

2.547 m2 på foranledning af KAB, da det var konstateret, at det faktiske areal var 

mindre end det areal, der blev anvendt ved beregningen af belastningsafgiften.  

 

Parterne var enige om, at det nu nedsatte areal var det korrekte. Det areal, der blev 

anvendt ved beregningen af belastningsafgiften, var opgjort i 1985.  

 

Gas- og Varmeprisudvalget udtalte blandt andet, at det var uomtvistet, at den op-

gørelse af m2-arealet, der havde dannet grundlag for beregningen af den faste af-

gift for Solbjerg Have i årene 1985 til januar 1994 havde været større end det reel-

le m2-areal, der skulle beregnes efter. Solbjerg Have havde således i de pågælden-

de år betalt en for høj fast afgift. Udvalget udtalte endvidere, at det i sager om 

målefejl og lignende havde været udvalgets praksis, at der kunne ske tilbagebeta-

ling eller opkrævning for det løbende år samt seneste regnskabsår.  

 

Da det var uomtvistet, at der havde været anvendt et forkert beregningsgrundlag i 

perioden 1985 til januar 1994, fandt udvalget det ikke urimeligt i henhold til var-

meforsyningsloven, såfremt Frederiksberg Fjernvarmeforsyning tilbagebetalte den 

for meget betalte faste afgift for en 5 års periode tilbage fra januar 1994.  

 

Ved den fremtidige prisfastsættelse over for samtlige kunder ville Frederiksberg 

Fjernvarmeforsyning kunne indregne denne tilbagebetaling som en omkostning i 

henhold til varmeforsyningsloven.  


