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Klima, energi-, og bygningsministeren fremsatte den 25. 
marts 2015 et forslag til ændring af varmeforsyningsloven. 
Lovforslaget indeholder ændringer af lov om varmeforsyning 
og byggeloven. Forslagets hovedindhold er en kodificering 
af de gældende regler i kommunalfuldmagten om kommuners 
hjemmel til at varetage varmeforsynings virksomhed.

KODIFICERING AF HJEMLEN I KOMMUNALFULDMAGTEN
Lovforslagets hovedformål er at lovfæste reglerne om 
kommuners hjemmel til varetagelse af kollektiv varmeforsyning, 
herunder reglerne om garantistillelse. Kommunernes hjemmel 
til at varetage varmeforsyningsvirksomhed følger i dag af 
kommunalfuldmagten. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget 
er formålet med forslaget først og fremmest at skabe større 
klarhed over såvel muligheder som begrænsninger for 
kommunernes opgavevaretagelse på området. Hvis de 
foreslåede ændringer bliver vedtaget, vil varmeforsynings-
loven udtømmende regulere kommuners adgang til vare-
tagelse af kollektiv varmeforsyning

PRÆCISERINGER OG ÆNDRINGER AF DE GÆLDENDE REGLER
Ud over selve kodificeringen af de gældende regler i 
kommunalfuldmagten indeholder lovforslaget dog en række 
forslag til præciseringer og udvidelse af, hvilke opgaver 
kommunerne kan varetage på varmeforsyningsområdet.

Det præciseres bl.a. i lovforslaget, at kommuner kan varetage 
geotermivirksomhed. Kollektive varmeforsyningsanlæg 
omfatter efter varmeforsyningslovens § 2, stk. 4, ikke 
geotermianlæg, der skal godkendes efter undergrundsloven. 

Det har derfor givet anledning til tvivl, om kommuner havde 
hjemmel til at varetage geotermivirksomhed. Denne tvivl vil 
blive afklaret med lovforslaget, hvis forslaget vedtages.

Lovforslaget vil desuden muliggøre, at kommuner kan 
forsyne områder i andre kommuner, hvis der er fysisk 
forbindelse mellem varmedistributionsnettene i og uden for 
kommunen. Dette er en afvigelse af kommunalfuldmagtens 
lokalitetsprincip, som i dag antages at gælde for kommunale 
varmeforsyningsvirksomheder.

Lovforslaget har endvidere til formål at udvide muligheden 
for at anvende biomassebaseret varmeproduktion i områder, 
der forsynes med decentral naturgasbaseret kraftvarme, med 
henblik på at nedbringe varmepriserne i de pågældende 
områder. Ordningen omfatter i dag 35 fjernvarmenet og 
foreslås udvidet til i alt 85 fjernvarmenet.

DEN VIDERE BEHANDLING AF LOVFORSLAGET
Lovforslaget skal efter planen 3.-behandles af Folketinget 
den 19. maj 2015. Når forslaget er endelig vedtaget, vil Horten 
følge op med en mere uddybende artikel om indholdet i den 
endelige lovændring n

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser giver kollektive varmeforsyningsanlæg 
ret til at indregne visse omkostninger i varmeprisen. Prisbestemmelserne er 
udviklet og præciseret i lovgivning og administrativ praksis over en årrække, men 
bestemmelsernes juridiske kerne går mere end 30 år tilbage. Prisbestemmelserne 
indeholder navnlig tre overordnede elementer. 

DE OVERORDNEDE KRAV I PRIS-
BESTEMMELSERNE
For det første skal typen af omkostning 
være nævnt i varmeforsyningsloven. 
Den relevante bestemmelse er lovens 
§ 20. Eksempler herpå er bl.a. lønninger 
og andre driftsomkostninger. Andre 
eksempler er køb af energi og finansielle 
omkostninger. Ifølge en afgørelse fra 
Konkurrenceankenævnet fra 1993 er 
lovens opregning af typerne af 
omkostning udtømmende. Der kan 
således ikke tænkes andre typer af 
indregningsberettigede omkostninger 
end dem, som loven nævner. 
Omkostningstyperne er dog beskrevet i 
så overordnede og generelle vendinger, 
at praksis har tilladt et vist rum for 
fortolkning.

For det andet skal omkostningen være 
“nødvendig”. Udgangspunktet er, at der 
forstås omkostninger, som virksomheden 
afholder ud fra driftsøkonomiske 
overvejelser med henblik på at 
opretholde en effektiv drift. Det juridiske 
fokus er derfor på virksomhedens egne 
driftsøkonomiske overvejelser. 
Udgangspunktet er, at disse overvejelser 
bør være foretaget med den grundighed, 
der er sædvanlig for virksomheden for 
afholdelse af den pågældende type 
omkostninger. Virksomhedens ledelse 
er således overladt et vist skøn over 
omfanget af og dybden af de over-
vejelser, der skal gøres om 
nødvendigheden af at afholde den 
pågældende omkostning.

Dertil kommer for det tredje, at 
omkostningen skal være afholdt. Som 

en undtagelse til, at omkostningen skal 
være afholdt, kan der dog indregnes 
omkostninger til henlæggelser til 
nyinvesteringer (fremtidige investeringer), 
herunder under visse omstændigheder 
også til demonteringer.

TIDSPUNKTET FOR VURDERINGEN AF 
OMKOSTNINGENS NØDVENDIGHED
Vurderingen af omkostningers 
nødvendighed i varmeforsyningsretlig 
forstand baseres på forholdene på 
tidspunktet for dispositionen. Dette 
blev sat på spidsen i sagen om den 
geotermiske boring i Kvols ved Viborg. 
Her udtalte Energitilsynet bl.a., at 
dispositioner, som var nødvendige på 
beslutningstidspunktet, forblev 
nødvendige uanset, at “det efter
følgende (set i bakspejlet) viser sig, at 
en anden disposition økonomisk set 
havde været mere hensigtsmæssig”. 
Senere begivenheder svækker derfor 
som udgangspunkt ikke varme-
forsyningens ret til at indregne 
omkostningen i varmepriserne. Dette 
må også forstås i lyset af en afgørelse 
fra Energitilsynet fra 2007, der viser, at 
myndighederne som udgangspunkt 
ikke foretager en hypotetisk vurdering 
af, om en omkostning kunne have være 
mindre, hvis varmeforsyningen havde 
disponeret anderledes, end den faktisk 
gjorde. Modifikationen til dette 
udgangs punkt er såkaldt ‘helt 
eksorbitante’ omkostninger. Der 
foreligger dog ingen egentlig fast 
praksis, og der må derfor forventes 
flere sager, der i fremtiden vil belyse 
nødvendighedskriteriets nærmere 
grænser.

I eventuelle sager, hvor tilsyns-
myndigheder eller andre anfægter en 
omkostnings nødvendighed, står 
virksomheden derfor stærkere, jo bedre 
den kan dokumentere sine 
driftsøkonomiske overvejelser tilbage i 
tiden. I praksis vil det være en fordel at 
kunne dokumentere overvejelserne i 
virksomheden helt tilbage til det 
tidspunkt, hvor omkostningen blev 
afholdt, eller der blev henlagt til den n
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