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Afgørelse om Ringkøbing Fjernvarme-
værk A.m.b.a.s leveringsbetingelser 
om opkrævning af investeringsbidrag  

 

 

RESUMÉ 

H.H. Udlejning A/S (herefter klager eller H.H. Udlejning) har indbragt en klage for For-

syningstilsynet over at være blevet opkrævet et nyt, fuldt investeringsbidrag af Ringkø-

bing Fjernvarmeværk A.m.b.a. (herefter Ringkøbing Fjernvarme) i forbindelse med op-

førelsen af en ny selvstændig bygning på 480 m2 i 2 etager på ejendommen (den nye 

bygning). På ejendommen var oprindelig opført en bygning i 2 etager på i alt 500 m2 

(den eksisterende bygning), som allerede var tilsluttet fjernvarmen. Klager har selv an-

lagt en intern stikledning mellem de to bygninger til forsyning af den nye bolig og har 

derfor heller ikke betalt stikledningsbidrag. Der er en varmemåler til måling af bygnin-

gernes samlede forbrug. Klager finder, at Ringkøbing Fjernvarme ikke er berettiget til at 

opkræve et bidrag, alternativt alene et supplerende investeringsbidrag. Der er ikke i 

denne sag klaget over den konkrete pris pr. m2. 

 

Forsyningstilsynet er i sager som den foreliggende kompetent til de myndighedsreakti-

oner, der er hjemlet i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Tilsynet kan bl.a. vurdere, om 

en varmevirksomheds anmeldte betingelser for varmeforsyning må anses for urimelige. 

Det kan således i den foreliggende sag vurderes, om Ringkøbing Fjernvarmes anmeldte 

leveringsbetingelsers §§ 2.6-2.8 om investeringsbidrag er rimelige efter varmeforsy-

ningsloven. Forsyningstilsynet behandler ikke civilretlige tvister. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det i henhold til varmeforsyningsloven ikke må anses 

for urimeligt, at en varmeforsyningsvirksomhed helt eller delvist opkræver et investe-

ringsbidrag i forbindelse med nyopførelse eller udvidelse af en eksisterende bygning. 

Det gælder ligeledes, hvor der er tale om en opførelse af en ny bygning på samme 

matrikel.  

 

Ifølge Ringkøbing Fjernvarmes anmeldte leveringsbetingelser kan virksomheden op-

kræve et supplerende bidrag ved ændringer i ejendommen og et fuldt investeringsbidrag 

ved tilslutning. Forsyningstilsynet vurderer, at Ringkøbing Fjernvarmes leveringsbetin-

gelser ikke må anses for at være urimelige i henhold til varmeforsyningsloven. Forsy-



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.S 

LEVERINGSBETINGELSER OM OPKRÆVNING AF INVESTERINGSBIDRAG 

Side 2/11 

ningstilsynet konstaterer i øvrigt, at klager er opkrævet et investeringsbidrag i overens-

stemmelse hermed, som var der tale om en nytilslutning, da klager ikke har foretaget 

ændringer i ejendommen.  

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte bestemmelser i §§ 2.6-2.8 i Ringkøbing 

Fjernvarmes leveringsbetingelser, ikke må anses for urimelige i medfør af varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 1, 3 og 4. Forsyningstilsynet finder i øvrigt, at det som udgangs-

punkt generelt ikke er urimeligt, at selvstændige, nyopførte bygninger betaler investe-

ringsbidrag som var der tale om en nytilslutning, uanset at bygningen opføres på samme 

matrikel som en allerede tilsluttet bygning. At klager selv har anlagt en intern stikledning 

ændrer efter Forsyningstilsynets vurdering ikke umiddelbart herved. 

 

Om der skulle være særlige, konkrete forhold ved klagers tilslutning, som kan begrunde 

et andet resultat, finder Forsyningstilsynet ikke at kunne tage stilling til, jf. § 3, stk. 3, i 

Lov om Forsyningstilsynet. Sådanne evt. bevisspørgsmål må afklares i det civilretlige 

system, såfremt parterne ikke kan blive enige.  Dette gælder tilsvarende, hvad Ringkø-

bing Fjernvarme evt. måtte have oplyst mundtligt omkring investeringsbidraget, som der 

ikke foreligger dokumentation på.  

 

Forsyningstilsynet finder herefter ikke grundlag for at foretage sig yderligere i anledning 

af klagen. Da Forsyningstilsynet har foretaget sagsbehandlingsskridt, vurderer Forsy-

ningstilsynet, at der er tale om en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Klageadgang 

tilkommer parter. Det er Energiklagenævnet, der vurderer, om der er tale om en afgø-

relse, der kan påklages, herunder om klager er klageberettiget. Klagevejledning er der-

for for god ordens skyld meddelt afslutningsvis.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Advokatkontoret Søndergade, Århus ApS har på vegne af H.H. Udlejning klaget til For-

syningstilsynet den 7. oktober 2019. 

 

Klagen vedrører et opkrævet investeringsbidrag på i alt 49.500 kr. vedrørende ejendom-

men Skaadsmosevej 16, Ringkøbing, som HH Udlejning ejer, som Ringkøbing Fjern-

varme har opkrævet i forbindelse med opførelsen af en ny bygning på 480 m2 på ejen-

dommen. Klager gør principalt gældende, at fjernvarmeværket ikke har været berettiget 

til at opkræve det pågældende investeringsbidrag, og subsidiært, at der under alle om-

stændigheder højst kan opkræves et bidrag på 24.000 kr. inkl. moms (480 kvadratmeter 

* 50 kr.). 

 

Det oplyses, at H.H. Udlejning driver virksomhed med udlejning af poolhuse fra ejen-

dommen Skaadmosevej 16, Ringkøbing. På ejendommen var oprindelig opført en byg-

ning i 2 etager på i alt 500 m2. Selve udlejningsaktiviteterne sker primært igennem Pool-

huse A/S, der også har adresse på ejendommen.  
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I 2018 opførte klager en ny, selvstændig bygning på 480 m2 i 2 etager på ejendommen. 

Bygningen anvendes til kontor- og lagerformål i forbindelse med udlejningsvirksomhe-

den. 

 

Investeringsbidraget er ifølge det oplyste opkrævet i henhold til gældende takstblad pr. 

1. januar 2018, hvoraf fremgår følgende takster for investeringsbidrag vedrørende er-

hvervs- og industriejendomme: 

 

o 0-200 m2:        100,00 kr./m2 etageareal ekskl. moms / 125 kr. inkl. moms 

o 201-500 m2:      70,00 kr./m2 etageareal ekskl. moms / 87,50 kr. inkl. moms 

o Over 500 m2:    40,00 kr./m2 etageareal ekskl. moms / 50,00 kr. inkl. moms 

 

Ringkøbing Fjernvarme har ved faktura af 21. december 2018 opkrævet investeringsbi-

drag på i alt 49.500 kr. inkl. moms vedrørende "Tilslutning af nyt værksted på Skaads-

mosevej 16, Ringkøbing". Beløbet består af følgende ydelser: 

 

 Investeringsbidrag – erhverv og inst. 0-200 m2: 200 enheder af 100 kr. (20.000 

kr.) 

 Investeringsbidrag – erhverv og inst. 201-500 m2: 280 enheder af 70 kr. (19.600 

kr.) 

 Moms (9.900 kr.) 

 

Ringkøbing Fjernvarmes anmeldte leveringsbetingelser indeholder i §§ 2,6, 2.7 og 2.8 

bestemmelser om opkrævning af tilslutningsbidrag, herunder investeringsbidrag. Be-

stemmelserne er gengivet under retsgrundlag, hvortil der henvises.  

 

I mail af 21. december 2018, fra Poolhuse A/S til Ringkøbing Fjernvarme vedr. faktura 

for investeringsbidrag fremgår bl.a.: 

 

" …betales under protest da I har oplyst der ikke skulle betales tilslutning, da der ikke er 

lavet en tilslutning. 

Havde I oplyst vi skulle betale tilslutning ville vi have lavet en, da dette var nemmere og 

evt. senere kunne udstykke. 

Ved ikke om man kan kæve tilslutning en den samme tilslutning 2 gange rent juridisk." 

 

Der har efterfølgende været korrespondance mellem Ringkøbing Fjernvarme og Pool-

huse A/S samt H.H. Udlejnings advokat omkring parternes opfattelse af takstbrev og 

leveringsbestemmelser. 

 

Det fremgår af korrespondancen bl.a., at ejendommen i forvejen var tilsluttet fjernvar-

meforsyning, og at Poolhuse A/S ved opførelsen af den nye bygning selv valgte at etab-

lere en intern stikledning, hvorfor der ikke er opkrævet et stikledningsbidrag.  

 

Der er mellem parterne ikke enighed om, hvad Ringkøbing Fjernvarme har oplyst mundt-

ligt omkring investeringsbidraget, og der foreligger ikke dokumentation eller notater ved-

rørende dette.  

SAGENS PARTER 
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Sagens parter er Ringkøbing Fjernvarme og H.H. Udlejning, som kunde hos fjernvarme-

varmen samt T.H. Ejendomme ApS, som ejer af ejendommen.  

 

H.H. Udlejning og T.H. Ejendomme er begge repræsenteret ved Advokatkontoret Søn-

dergade, Århus ApS. 

PARTERNES OPFATTELSER 

 

H.H. Udlejning og T.H. Ejendomme ApS har til støtte for sin påstand bl.a. anført, at var-

meforsyningslovens § 20, stk. 5, ikke indeholder nærmere bestemmelser om priser for 

tilslutning til et varmeværk. Reglerne om tarifering er fastlagt i praksis, jf. Forsyningstil-

synets vejledning om kontrol af priser og leveringsbetingelser, og i henhold hertil bør der 

tilstræbes en kostægte tarifering, så den enkelte forbruger betaler de omkostninger, der 

er forbundet med dennes forbrug. 

 

Klagerens aftag af varme – også til den nye bygning – har ikke afstedkommet nogen 

form for afholdelse af ekstra udgifter fra varmeværkets side. 

 

Der er ikke etableret ny eller udvidet tilslutningsmulighed for ejendommen i forbindelse 

med færdiggørelse af den nye bygning, ligesom der ikke er gravet en ny stikledning ned. 

Varmeaftaget til den nye bygning har alene indebåret, at klageren for egen regning og 

ved egen foranstaltning har nedlagt en intern ledning på grunden, der har givet mulighed 

for at sikre varmeforsyning også til den nyopførte bygning. 

 

Ringkøbing Fjernvarmeværk har ikke haft indvendinger imod denne fremgangsmåde, 

og værket har ikke påpeget gener eller udgifter herved hverken for værket eller for vær-

kets øvrige forbrugere. 

 

Opkrævning af det pågældende investeringsbidrag er således uhjemlet. 

 

Under alle omstændigheder har værket alene kunnet opkræve et reduceret bidrag efter 

den takst, der gælder for bygningsarealer over 500 m2 (40 kr. pr. m2 ekskl. moms). H.H. 

Udlejning finder, at der skal tages hensyn til den eksisterende bygning, idet det naturlige 

synes at være, at der bygges oven på det antal kvadratmeter, som der i forvejen er betalt 

investeringsbidrag for.  

 

Forsyningstilsynet anmodes på den baggrund om at pålægge varmeværket at tilbage-

betale det indbetalte investeringsbidrag helt eller delvist. 

 

Ringkøbing Fjernvarme har til støtte for deres påstand bl.a. anført, at der ikke er krav 

om samtidighed mellem udgifterne for varmeværket og opkrævningen af investeringsbi-

draget. Sådanne udgifter udløses ikke af den enkelte forbrugers tilslutning eller udvi-

delse af eksisterende forsyning, men er en konsekvens af den løbende udbygning, som 

sker. 

 

Investeringsbidraget kan normalt ikke kædes sammen med samtidige udgifter, udløst af 

den enkelte forbruger, men er at betragte som den enkelte forbrugers engangsbidrag til 

varmeværkets store investeringer i produktionsanlæg og hovedledningsnet, uanset at 

der ikke er samtidighed med disse. 
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Hvis der er et krav om samtidighed mellem investeringsudgifter og tilslutning af den en-

kelte nye forbruger (eller ved udvidelser hos eksisterende forbrugere), så ville det aldrig 

være muligt at opkræve investeringsbidrag. Det er meget sjældent, at der er øjeblikke-

lige udgifter til etablering eller udvidelse af hovedledningsnet og produktionsanlæg som 

er direkte forbundet med tilslutningen af en enkelt forbruger. 

 

Det er derfor selskabet påstand, at klageren skal betale investeringsbidrag, uanset at 

den nye ejendom ikke samtidig har afstedkommet nogen øjeblikkelige udgifter for var-

meværket. 

 

Vedrørende klagerens sekundære påstand, om at der højst kan opkræves investerings-

bidrag ud fra en samlet opgørelse af etageareal på begge ejendomme på matriklen, 

henviser værket til punkt 2.8 i Dansk Fjernvarmes ”Vejledning – Almindelige bestemmel-

ser for fjernvarmelevering”, og værkets egne ”Almindelige bestemmelser”, hvoraf frem-

går: 

 

Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på bereg-

ning af investeringsbidraget, har EJEREN pligt til, inden ændringen, skriftligt at meddele 

dette til selskabet. I sådanne tilfælde kan SELSKABET opkræve supplerende investe-

ringsbidrag. 

 

Afsnittet beskriver, at varmeværket kan opkræve supplerende investeringsbidrag, når 

der er tale om ændringer i en allerede tilsluttet eksisterende ejendom. Det fremgår klart 

af ordlyden, at der ikke er tale om en nyopførelse af en selvstændig ejendom, men alene 

ændringer i forbindelse med en eksisterende. 

 

Da der heller ikke andre steder i varmeværkets takstblad eller Almindelige bestemmeler 

gives hjemmel til at særbehandle nyopførte ejendomme på samme matrikel som en ek-

sisterende, ved at opgøre investeringsbidragsgrundlaget under ét, så må beregningen 

og opkrævningen for klagerens nye ejendom nødvendigvis foretages med baggrund i 

takstbladets grundregel – altså den enkelte erhvervs-/industriejendoms individuelle eta-

geareal. 

 

Det er derfor værkets opfattelse, at klagerens investeringsbidrag skal opgøres som en 

ny ejendom med selvstændigt opgørelsesgrundlag, og at den fremsendte faktura skal 

fastholdes. 

HØRING 

 

Et udkast til afgørelse er den 17. juli 2020 sendt i høring hos Ringkøbing Fjernvarme 

samt Advokatkontoret Søndergade, Århus ApS, som repræsenterer H.H. Udlejning og 

T.H. samt Ringkøbing Fjernvarme med frist for bemærkninger den 12. august 2020. 

 

Ringkøbing Fjernvarme 

 

Ringkøbing Fjernvarme har ikke fremsendt bemærkninger til Forsyningstilsynet. 
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Ringkøbing Fjernvarme har telefonisk den 19. august 2020 oplyst at være enig i udkastet 

til afgørelse.   

 

Ringkøbing Fjernvarme oplyste samtidig, at der er én varmemåler, som er den, der blev 

opsat i den oprindelige bygning i forbindelse med tilslutning til fjernvarme. Herfra har 

klager trukket stikledning efter måleren. 

 

H.H. Udlejning og T.Hs bemærkninger 

 

H.H. Udlejning og T.H. har den 6. august 2020 fremsendt bemærkninger til høringsud-

kastet. H.H. Udlejning og T.H. gør gældende, at: 

 

Udkastet til afgørelse bygger ikke på dansk rets sædvanlige ejendomsbegreb, der anser be-

byggelse på en selvstændig matrikuleret ejendom som én samlet bebyggelse henhørende un-

der det pågældende matrikelnummer. 

 

Opførelse af en ny bygning på ejendommen er derfor at betragte som udvidelse af den bestå-

ende bebyggelse, der giver fjernvarmeværket ret til at opkræve et supplerende investeringsbi-

drag, således som det også er formuleret i post 2.8 i værkets leveringsbetingelser. 

 

Et supplerende investeringsbidrag må nødvendigvis relatere sig til en forøgelse/udvidelse af 

det bestående antal byggekvadratmeter på ejendommen, uanset om den nye bebyggelse sker 

i sammenhæng med/som udvidelse af den oprindelige bebyggelse eller i form af opførelse af 

en selvstændigt beliggende bygning på matriklen. 

 

I nærværende tilfælde bekoster fjernvarmeværket ikke ny stikledning til ejendommen, og eje-

ren etablerer og bekoster selv den interne forsyningsledning på ejendommen, som skal tjene 

til fremførsel af varme til den nye bygning. 

 

Værket har efter sin egen formulering af leveringsbetingelsernes post 2.7 således slet ikke ret 

til at opkræve nyt investeringsbidrag i forbindelse med opførelse af den nye bygning og i det 

højeste da efter takster for udvidelse af den bestående bebyggelse på ejendommen. 

 

Jeg foreslår derfor, at oplægget til afgørelse ændres således, at den kommer i overensstem-

melse med det retlige grundlag, som afgørelsen skal træffes på. 

 

ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE 
 

Denne afgørelse offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsyningstil-

synet.dk.  

 

RETSGRUNDLAG 

LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1215 AF 14. AUGUST 2020 OM VARMEFORSY-

NING (VARMEFORSYNINGSLOVEN) 

 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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Varmeforsyningslovens § 20 stk. 1, opregner udtømmende hvilke omkostninger, der kan 

indregnes i priserne: 

 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en elef-

fekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske 

marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi 

til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til 

energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkost-

ninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareakti-

viteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud 

fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsynings-

systemerne, jf. dog stk. 7-17 og §§ 20 b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på 

levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov 

om elforsyning. 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, som klager har henvist til, regulerer virksomheder-

nes mulighed for at foretage prisdifferentiering: 

 

Stk. 5. Virksomheder, der leverer ydelser omfattet af stk. 1, kan fastsætte forskellige priser til 

enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. Klima-, energi- og forsy-

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

kollektivt varmeforsyningsanlæg. 

 

En prisforskel skal kunne begrundes i forskelle i omkostninger ved levering til forskellige 

forbrugere eller områder. 

 

Priser og leveringsbetingelser m.m. skal anmeldes til Forsyningstilsynet. Anmeldelse er 

en gyldighedsbetingelse: 

 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for 

ydelser omfattet af §§ 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- 

og forsyningsministeren (Forsyningstilsynet), med angivelse af grundlaget herfor efter regler 

fastsat af tilsynet. Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at 

anmeldelse skal foretages elektronisk. Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om, at anmel-

delse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller 

kommunens revisor. Forsyningstilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 

Stk. 2. […]. 

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser, 

der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

 

Forsyningstilsynets kompetence på varmeområdet er reguleret i varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4: 

 

§ 21.  

Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet pro-

duktion eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 b eller 

20 c, § 28 b, stk. 4, eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke 

gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling 

på anlæg med forenet produktion eller betingelser, jf. dog stk. 6. 
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LOV NR. 690 AF 8. JUNI 2018 OM FORSYNINGSTILSYNET 

 

Forsyningstilsynets opgaver og kompetence til at træffe afgørelse efter varmeforsy-

ningslovens regler, fremgår af § 3 i lov om Forsyningstilsynet: 

 

§ 3. […] 

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan behandle og afgøre sager efter sektorlovgivningen på eget initiativ eller 

på grundlag af en anmeldelse eller en klage. 

Stk. 3. Forsyningstilsynet behandler ikke klager om civilretlige tvister. 

RINGKØBING FJERNVARMES LEVERINGSBESTEMMELSER 

 

Om investeringsbidrag fremgår følgende af punkt 2.6, 2.7 og 2.8 i Ringkøbing Fjernvar-

mes anmeldte leveringsbetingelser: 

 

"2.6 Tilslutningsbidrag  

EJEREN betaler tilslutningsbidrag, jf. SELSKABETS takstblad, for at blive tilsluttet varmefor-

syningen. Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag.  

Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter den takst, der er gældende på det tidspunkt, 

hvor en aftale om tilslutning underskrives. 

 

"2.7 Investeringsbidrag  

Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af SELSKABET. På SELSKA-

BETS foranledning skal EJEREN meddele de nødvendige oplysninger til brug for be-

regning af bidrag. 

 

Investeringsbidraget dækker EJERENS forholdsmæssige andel af de omkostninger 

SELSKABET har anvendt til etablering af hovedledninger og produktionsanlæg. 

 

2.8 Ændringer af betydning for investeringsbidraget 

Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på bereg-

ning af investeringsbidraget, har EJEREN pligt til, inden ændringen, skriftligt at meddele 

dette til SELSKABET. I sådanne tilfælde kan SELSKABET opkræve supplerende inve-

steringsbidrag. SELSKABET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmålen." 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag er rejst på baggrund af en klage over opkrævning af investeringsbidrag for 

nyopført selvstændig bygning på ejendommen Skaadmosevej 16, Ringkøbing.  

 

For Forsyningstilsynet drejer sagen sig om, hvorvidt Ringkøbing Fjernvarmes opkræv-

ning af investeringsbidrag, som er hjemlet i virksomhedens leveringsbetingelser, er i 

overensstemmelse med varmeforsyningsloven.  

 

Forsyningstilsynet administrerer priskapitlet (kapitel 4) i varmeforsyningsloven. Forsy-

ningstilsynet påser i medfør heraf, at priser og betingelser på et offentligretligt grundlag 

ikke er urimelige eller i strid med nærmere fastlagte retsregler.  
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Forsyningstilsynet kan behandle og afgøre sager efter varmeforsyningsloven på eget 

initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage, jf. § 3, stk. 2, i lov om Forsy-

ningstilsynet. Forsyningstilsynet behandler ikke klager om civilretlige tvister, jf. stk. 3, 

stk. 3.  

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at investeringsbidrag dækker over, at en 

del af virksomhedens omkostninger investeres i produktionsanlæg, veksler-, pumpe- 

trykledningsstationer m.v., ledningsnet (transmission, distribution, gadeledning inkl. stik-

afgreninger til grundskel), hovedhaner, måler m.v. Investeringsbidraget udtrykker såle-

des kundens betaling for muligheden for at trække på værkets kapacitet ud fra et opgjort 

forventet kapacitetsbehov.  

 

Det er ikke i strid med varmeforsyningsloven at opkræve et investeringsbidrag, jf. § 20, 

stk. 1, jf. § 21, stk. 4, i forbindelse med tilslutning til fjernvarmen eller ved udvidelse af 

boligareal.  

 

Forsyningstilsynet bemærker som også beskrevet ovenfor, at hvis en forbruger udvider 

sin ejendom, skal varmeforsyningsvirksomheden stille større kapacitet til rådighed, og 

der vil kunne blive opkrævet et supplerende investeringsbidrag. Ved opførelsen af en ny 

bolig kan der opkræves et investeringsbidrag ved tilslutning til fjernvarmen.  Det må efter 

Forsyningstilsynets vurdering, herunder ud fra et forventet træk på varmevirksomhedens 

kapacitet, ligeledes anses for ikke at være urimeligt efter varmeforsyningsloven, at var-

mevirksomheden beregner et selvstændigt investeringsbidrag for en selvstændig belig-

gende bygning, uanset at denne er placeret på samme matrikel som en anden allerede 

tilsluttet bygning, og uanset at bygninger er tilsluttet via samme stikledning og måler. 

 

Forsyningstilsynet finder, at varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, som klager har henvist 

til, ikke er relevant i denne sag. Investeringsbidrag og andre bidrag samt de almindelige 

variable og faste priselementer i tariffen er den måde, som varmeforsyningsvirksomhe-

den har valgt at sammensætte tariffen på. Ringkøbing Fjernvarme ses ikke at foretage 

eller at have foretaget prisdifferentiering mellem klager og andre kunder vedrørende in-

vesteringsbidrag. Forsyningstilsynet forholder sig derfor ikke yderligere til anvendelsen 

af denne bestemmelse.   

 

Opkrævning af investeringsbidrag skal have hjemmel i varmeforsyningens leveringsbe-

tingelser. Endvidere skal investeringsbidragets størrelse fremgå af forsyningens takst-

blad. Såvel leveringsbetingelser som takstblad skal anmeldes til Forsyningstilsynets re-

gister, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 3. Anmeldelse er en gyldighedsbetin-

gelse. Ringkøbing Fjernvarme har anmeldt sine leveringsbetingelser og takstblad. 

 

Forsyningstilsynet er derfor ikke enig med klager i, at opkrævningen af et investerings-

bidrag er uhjemlet.  

 

Det følger af Ringkøbing Fjernvarmes almindelige leveringsbetingelsers punkt 2.6, at 

ejeren skal betale et tilslutningsbidrag, herunder et investeringsbidrag, for at blive tilslut-

tet varmeforsyningen. Beregningen foretages af virksomheden, jf. 2.7. Af 2.8 følger, at 

hvis der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregningen 

af investeringsbidraget, kan Ringkøbing Fjernvarme opkræve et supplerende investe-

ringsbidrag. Ringkøbing Fjernvarme forbeholder sig retten til at foretage kontrolopmålen. 
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Klager finder bl.a., at opførelse af en ny bygning på en ejendom er at betragte som 

udvidelse af den bestående bebyggelse, der giver varmevirksomheden ret til at opkræve 

et supplerende investeringsbidrag. Et supplerende investeringsbidrag må nødvendigvis 

relatere sig til en forøgelse/udvidelse af det bestående antal byggekvadratmeter på ejen-

dommen, uanset om den nye bebyggelse sker i sammenhæng med/som udvidelse af 

den oprindelige bebyggelse eller i form af opførelse af en selvstændigt beliggende byg-

ning på matriklen.  

 

Ringkøbing Fjernvarme gør gældende, at det fremgår klart af ordlyden i leveringsbetin-

gelsernes punkt 2.8, at der kan opkræves supplerende investeringsbidrag, når der er 

tale om ændringer i en allerede tilsluttet eksisterende ejendom, og ikke når der er tale 

om en nyopførelse af en selvstændig ejendom. Ringkøbing Fjernvarme henviser bl.a. 

til, at der ikke i varmeværkets takstblad eller almindelige bestemmelser er mulighed for 

at særbehandle nyopførte ejendomme på samme matrikel som en eksisterende ved at 

opgøre investeringsbidragsgrundlaget under ét. For klager i sagen betyder det konkret, 

at beregningen og opkrævningen for klagers nye 2018-ejendom nødvendigvis må fore-

tages på baggrund af denne enkelte ejendoms individuelle etageareal, sådan som det 

er sket. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte bestemmelsers i §§ 2.6-2.8 i Ringkøbing 

Fjernvarmes leveringsbetingelser, ikke kan anses for urimelige i medfør af varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 1, 3 og 4. Forsyningstilsynet finder i øvrigt, at det som udgangs-

punkt generelt ikke er urimeligt, at selvstændige, nyopførte bygninger betaler investe-

ringsbidrag som var der tale om en nytilslutning, uanset at bygningen opføres på samme 

matrikel som en allerede tilsluttet bygning. Forsyningstilsynet konstaterer, at klager er 

opkrævet et investeringsbidrag i overensstemmelse hermed, som var der tale om en 

nytilslutning, da klager ikke har foretaget ændringer i ejendommen. At klager selv har 

anlagt en intern stikledning ændrer efter Forsyningstilsynets vurdering ikke umiddelbart 

herved. 

 

Om der skulle være særlige, konkrete forhold ved klagers tilslutning, som kan begrunde 

et andet resultat, finder Forsyningstilsynet ikke at kunne tage stilling til, jf. § 3, stk. 3, i 

Lov om Forsyningstilsynet. Sådanne evt. bevisspørgsmål må afklares i det civilretlige 

system, såfremt parterne ikke kan blive enige.  Dette gælder tilsvarende, hvad Ringkø-

bing Fjernvarme evt. måtte have oplyst mundtligt omkring investeringsbidraget, som der 

ikke foreligger dokumentation på.  

 

Forsyningstilsynet foretager sig på den baggrund ikke yderligere i anledning af klagen. 

 

Forsyningstilsynet har efter modtagelse af parternes høringssvar genovervejet Forsy-

ningstilsynets kompetence i sagen. Den endelige afgørelse adskiller sig derfor fra hø-

ringsudkastet, idet det bl.a. er præciseret, at eventuelle særlige forhold ved den konkrete 

tilslutning må behandles ved domstolene.  
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i lov 

nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. Klage skal være skriftlig og være ind-

givet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Louise Dahl (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 4171 5392  

mld@forsyningstilsynet.dk 

 

 

 


