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Indledning
Dette udkast af 30-09-2021 er ikke kommenteret af Forsyningstilsynet
Nærværende udgave af Leveringsbestemmelser for fjernvarme endnu ikke er kommenteret af
Forsyningstilsynet. Udkastet er efter ønske fra Dansk Fjernvarmes bestyrelse lagt på
hjemmesiden til inspiration, mens Dansk Fjernvarme venter på tilbagemelding fra
Forsyningstilsynet.
Der er ikke læst korrektur på dette udkast endnu, hvilket gøres hurtigst muligt, hvorefter en ny
udgave lægges på hjemmesiden.
Forsyningstilsynet fører jf. Varmeforsyningslovens § 22 a tilsyn med Dansk Fjernvarmes
standardiserede vejledninger omhandlende aftaleforholdet med forbrugerne. Indtil Dansk
Fjernvarme har modtaget Forsyningstilsynets kommentarer, er der derfor en risiko for, at nogle
bestemmelser skal justeres, hvis Forsyningstilsynet vurderer dem som urimelige i
aftaleforholdet med forbrugerne.
Denne Vejledning til Leveringsbestemmelser for fjernvarme er en sammenskrivning og
opdatering af Dansk Fjernvarmes tidligere Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering og
Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. Målet med sammenskrivningen har været at
fjerne gentagelser i de to tidligere sæt leveringsbestemmelser, samle de aftalemæssige
bestemmelser mellem fjernvarmeselskabet og kunden i ét dokument samt sikre præcist og
nutidigt sprogbrug.
Herudover er bestemmelserne opdateret iht. nyeste lovgivning samt rets- og tilsynspraksis,
herunder Energioplysningsbekendtgørelsen fra december 2020.
I stedet for de tidligere Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering henviser
leveringsbestemmelserne nu til en Installationsvejledning, der kan betragtes som et bilag til
leveringsbestemmelserne. Formålet med Installationsvejledningen er, at den alene beskriver
tekniske krav og anbefalinger til kundens tilslutningsarrangement mm. Den henvender sig
derfor primært til kundens VVS-installatør, men er stadig en del af aftaleforholdet, som kunden
skal overholde.
Vejledningen består af skabelontekst til selve leveringsbestemmelserne samt vejledningstekst i
blå bokse til mange af bestemmelserne. Vejledningsteksterne beskriver f.eks. overvejelser bag
bestemmelserne, referer til relevant lovgivning/retspraksis eller henviser til yderligere
informationer på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
Da særlige forhold eller arbejdsprocedurer ved det enkelte fjernvarmeselskab kan afvige fra
disse standard-bestemmelser, er det vigtigt, at bestemmelserne læses grundigt og eventuelt
tilpasses inden anvendelse.
Bilag til Vejledning til Leveringsbestemmelser for fjernvarme:
Skabelon til Leveringsbestemmelser for fjernvarme (samme bestemmelser som denne
vejledning, men uden vejledningsteksterne): Lægges på hjemmesiden under Viden &
værktøjer/ Kundeforhold/ Leveringsbestemmelser inden udgangen af februar 2022.
Excel-regneark til udtrædelsesgodtgørelse: Kan hentes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside
under Viden & værktøjer/ Kundeforhold/ Leveringsbestemmelser.

DANSK FJERNVARME
FOR FJERNVARME Oktober 2021 (Vejledningen er ikke kommenteret af Forsyningstilsynet)

SIDE 1

Skabelon/vejledning til Installationsvejledning: Er under udarbejdelse og lægges på
hjemmesiden under Viden & værktøjer/ Kundeforhold/ Leveringsbestemmelser inden udgangen
af oktober 2021.
Breveksempler på tilslutningsaftale mv.: Er ved at blive opdateret og lægges derefter på
hjemmesiden under Viden & værktøjer/ Kundeforhold/ Leveringsbestemmelser.
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1 DEFINITIONER
1.1 Aftaleparter definitioner
Ved ”SELSKABET” forstås det fjernvarmeselskab, der leverer fjernvarme til kunderne i
SELSKABETS forsyningsområde.
Ved ”EJEREN” forstås ejeren af en særskilt matrikuleret ejendom og/eller ejeren af en
ejerlejlighed/andelsbolig eller bygning på lejet grund, der forsynes med fjernvarme fra
SELSKABET.
Ved ”EJENDOMMEN” forstås EJERENS ejendom, der forsynes med fjernvarme. EJENDOMMEN
udgør den matrikulære enhed i henhold til udstykningsloven, dog ikke samnoterede
ejendomme.
Ved ”LEJER” forstås en fysisk eller juridisk person, der har brugsret i henhold til lejeaftale med
EJEREN af en ejendom, der forsynes med fjernvarme fra SELSKABET, og som har et direkte
kundeforhold til SELSKABET.
Ved ”direkte kundeforhold” forstås, at en lejer af en bolig- eller erhvervsenhed har en
selvstændig afregningsmåler ejet af SELSKABET og afregner varmeforbruget direkte med
SELSKABET. Lejeren har tilmed overtaget betalingsforpligtelsen for forbrug og faste bidrag fra
EJEREN.
EJEREN er fortsat aftalepart i forhold til SELSKABET, selvom EJENDOMMEN er udlejet til en
LEJER med direkte kundeforhold. Dette er beskrevet yderligere i pkt. 2.6.
Ved ”KUNDEN” forstås en fysisk eller juridisk person, som har et direkte kundeforhold
(betalingsforpligtelse) til SELSKABET. KUNDEN er altså som udgangspunkt EJEREN på nær i
udlejningsejendomme med direkte kundeforhold, hvor LEJEREN er KUNDEN.

1.2 Tekniske definitioner
Distributionsnettet: SELSKABETS fjernvarmenet til distribution af fjernvarme i området.
Distributionsledning: Et fjernvarmerør som er en del af distributionsnettet.
Stikledning: Det fjernvarmerør som går ude fra distributionsnettet og ind til EJENDOMMENS
hovedhaner.
Kanalmeter: Angiver den fysiske længe af stikledningen (den kanal stikledningen er nedgravet
i).
Hovedhaner: De to ventiler/lukkehaner der sidder på stikledningens fremløbs- og returløbsrør,
og som kan lukke for fjernvarmeforsyningen til EJENDOMMEN. Er typisk placeret umiddelbart
efter stikledningens indføring i bygningen eller i et skab uden for bygningen.
Fremløbs- og returløbsrør: De to rør i stikledningen med hhv. varmt og afkølet fjernvarmevand.
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Leveringspunkt: Det punkt, hvor SELSKABET leverer varme til EJENDOMMEN. Er typisk ved
hovedhanerne eller på afgangssiden af fjernvarmeunitten (tilslutningsarrangementet).
Tilslutningsarrangement: De tekniske installationer i overgangen fra stikledningen til
EJENDOMMENS varme- og brugsvandsinstallationer.
Tilslutningsarrangementet består grundlæggende af en varmeveksler eller en direkte tilslutning
til opvarmning samt en varmeveksler eller varmtvandsbeholder til brugsvand. Herudover
omfatter tilslutningsarrangementet reguleringsventiler og andre tekniske komponenter. Alt dette
er i nyere installationer ofte samlet i en ”fjernvarmeunit”, som er en isoleret boks på væggen.
Varme- og brugsvandsinstallationer: EJENDOMMENS installationer til distribution af hhv. varme
og varmt brugsvand (rørføring, radiatorer, gulvvarme, mv.).
Direkte tilslutning: Når fjernvarmevandet fra SELSKABETS distributionsnet løber direkte rundt i
EJENDOMMENS radiatorer/gulvvarme.
Indirekte tilslutning: Når tilslutningsarrangementet indeholder en varmeveksler til opvarmning,
hvor varmen fra fjernvarmevandet i distributionsnettet overføres til EJENDOMMENS eget
varmesystem (adskilt vandsystem).
Afregningsmåler: Den fjernvarmemåler, som fjernvarmen afregnes efter mellem SELSKABET og
KUNDEN. Sidder typisk umiddelbart efter hovedhanerne.
Lækagemåler: Der sidder en flowmåler (vandmængde-måler) på både fremløbs- og
returløbsledningen, hvilket gør det muligt at registrere større lækager af fjernvarmevand i
EJENDOMMEN. En lækagemåler kan både være en del af afregningsmåleren eller være en
selvstændig måler.
Måleudstyr: Samlebetegnelse for SELSKABETS afregningsmåler og alt tilknyttet udstyr til f.eks.
lækageovervågning, kontinuerlig driftsovervågning samt fjernaflæsning inkl. nødvendige
antenneanlæg.
Kontinuerlig driftsovervågning: Betyder at afregningsmåleren er tilsluttet en ekstra flowmåler
(vandmængde-måler) og ekstra temperaturfølere, hvilket gør det muligt at kontrollere målerens
målenøjagtighed løbende.
De tekniske installationer: Samlebetegnelse for hele varmeanlægget i EJENDOMMEN, dvs. både
tilslutningsarrangement, måleudstyr og varme- og brugsvandsinstallationerne.
VVS-installatøren: Den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.11 er berettiget til at udføre
arbejde på EJENDOMMENS tilslutningsarrangement samt på varmeinstallationer med direkte
tilslutning.
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2 AFTALEGRUNDLAG OG GENERELLE
BESTEMMELSER
2.1 Gyldighed og ikrafttræden
Leveringsbestemmelser for fjernvarme er gældende for leveringsforholdet mellem (SELSKABETS
navn, adresse, tlf.nr., CVR-nr., e-mailadresse) og EJEREN af EJENDOMMEN, der efter eget
ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for LEJERE, hvor der i
henhold til pkt. 2.6 er aftalt et direkte kundeforhold.
Leveringsbestemmelser for fjernvarme er vedtaget af SELSKABETS bestyrelse og anmeldt til
Forsyningstilsynet. Dato for hhv. vedtagelse og ikrafttrædelse af Leveringsbestemmelser for
fjernvarme fremgår af forsiden på leveringsbestemmelserne.

2.2 Aftalegrundlag
Det retlige forhold mellem SELSKABET og EJEREN er fastlagt i:
•
•
•
•
•
•
•

Leveringsbestemmelser for fjernvarme
Takstblad (prisoversigt)
Installationsvejledning
Aftale om fjernvarmelevering
Velkomstbrev
SELSKABETS vedtægter
Andre aftaler, herunder individuelle aftaler, indgået mellem SELSKABET og EJEREN
f.eks. abonnementsordning på fjernvarmeunit.

En LEJER (lejer med direkte kundeforhold) indtræder i bestemte forpligtelser i ovenstående
aftalegrundlag. Disse forpligtelser er angivet i leveringsbestemmelserne ved brugen af
betegnelserne KUNDE eller LEJER jf. pkt. 1.1.
Gældende Leveringsbestemmelser for fjernvarme, Vedtægter og Takstblad kan findes på
SELSKABETS hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til SELSKABET.
Levering til erhverv kan afvige fra nærværende Leveringsbestemmelser for fjernvarme, hvis der
mellem SELSKABET og EJEREN er indgået skriftlig aftale om dette, eller det fremgår af f.eks.
SELSKABETS takstblad.
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Ad 2.2
SELSKABET skal være opmærksom på, at SELSKABET ikke er bundet af leveringsbestemmelserne
overfor erhvervsdrivende.
Der kan være særlige forhold, der gør sig gældende overfor erhvervsdrivende. Der kan være tale om
en større investering, som ikke kan svare sig, hvis der f.eks. kun er en frist på udtræden på 18
måneder – måske kræver en investering et varsel på min. 10 år, at den erhvervsdrivende er forpligtet
til både at aftage varme og betale det faste bidrag i opsigelsesperioden, eller at den erhvervsdrivende
betaler et større bidrag inden arbejdet med fjernvarmeetablering påbegyndes.
Der kan være tale om, at en erhvervsdrivende kun ønsker opvarmning af f.eks. lagerhaller med en lav
temperatur, og derfor ikke belaster produktionen, så der kan tilbydes et lavere fast bidrag o. lign.
SELSKABET skal dog være opmærksom på, at hvis det tilbyder én erhvervsdrivende særlige forhold, så
skal erhvervsdrivende, der har lignende forhold, have tilbudt fjernvarmelevering på samme vilkår.
Særlige vilkår skal fremgå af SELSKABETS takstblad og anmeldes til Forsyningstilsynet.
Ved levering til større erhvervsdrivende anbefales at læse Dansk Fjernvarmes Faktaark ”Hvordan indgår
du kontrakter?” Se under Viden og værktøjer -> Værktøjer på hjemmesiden. Er der tale om større
investeringer, bør SELSKABET overveje at konsultere en advokat inden aftale indgås, således at der
ikke tages en for stor risiko til skade for de ikke erhvervsdrivende KUNDER.

2.3 Digital kommunikation mellem SELSKABET OG KUNDEN
KUNDEN er, med mindre KUNDEN er undtaget fra krav om digital kommunikation, forpligtet til
at sikre, at SELSKABET under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et
gyldigt mobilnummer som kan anvendes til al nødvendig kommunikation mellem SELSKABET
og KUNDEN. KUNDEN er forpligtet til straks at ajourføre mailadresse og telefonnummer overfor
selskabet eller selskabets repræsentant, såfremt disse ændres.
Nødvendig kommunikation mellem SELKABET og KUNDE er al kommunikation, der vedrører
aftalen om levering af fjernvarme og evt. andelshaverskab i SELSKABET, herunder fremsendelse
af oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser,
gebyrer, lukkevarsler, indkaldelse til generalforsamling, fjernvarmens dag m.m.
Gyldig mailadresse og gyldigt mobilnummer på KUNDEN kan også benyttes, hvis der er behov
for kommunikation via sikker mail, hvis reglerne om bl.a. GDPR fordrer dette.
KUNDEN er forpligtet til at tilslutte sig en digital postkasse f.eks. e-Boks, hvis SELSKABET
benytter sig af en digital postudbyder.
KUNDEN er forpligtet til at gøre SELSKABET opmærksom på, hvis KUNDEN er undtaget for
digital kommunikation.
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Ad 2.3
Selskaber skal være opmærksom på følgende i forhold til kravet om digital kommunikation:
PostNord omdeler alene fysiske breve en eller to gange om ugen, hvorfor det er nødvendigt, at sikre at
SELSKABET kan komme i kontakt med KUNDEN f.eks. ved rørarbejde, brud på rør m.m. Rigtig mange
KUNDER er allerede knyttet op på en form for digitalt post med SELSKABERNE, men der er et behov for at
nå de sidste KUNDER. Der ud over er der et behov for at SELSKABET positivt ved, at det f.eks. er det rigtige
mobilnummer, der kontaktes, så SELSKABET ikke kontakter personer uden grund f.eks. sender
driftsmeddelelser til børn eller tidligere beboere, hvis mobilnummer er tilknyttet adressen.
Myndighederne kræver flere og flere kontakter til KUNDERNE f.eks. månedlig fremsendelse af
forbrugsoplysninger fra 1. januar 2022 jfr. Energioplysningsbekendtgørelsen. Derfor er er også et stort
økonomisk incitament for både KUNDER og SELSKABER til at benytte sig af digital post.
SELSKABET bør ikke ”tvinge” KUNDEN til digital post ved f.eks. at lukke for varmen, hvis KUNDEN ikke
opfylder kravet om fremsendelse af e-mail adresse m.m. til SELSKABET. Men SELSKABET har ret til at
kræve oplysningerne, jf. persondataforordningen art. 6 b), der lyder således: ”Behandling er nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt”.

2.4 Ansvar og Forsikring
EJEREN / LEJEREN er ansvarlig for beskadigelser af SELSKABETS ejendom (stikledning,
måleudstyr, mm.) efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
EJEREN / LEJEREN har til enhver tid ansvar for at begrænse omfanget af en opstået skade
hurtigst muligt, herunder at lukke for hovedhanerne ved lækager.
Såfremt EJEREN ikke udbedre opståede skader eller mangler ved installationen, og
skader/manglerne ved installationen er til ulempe for SELSKABETS drift eller sikkerhed, kan
SELSKABET udbedre skader/mangler for EJERENS regning.
EJEREN / LEJEREN skal meddele enhver form for skade på SELSKABETS stikledning,
hovedhaner eller måleudstyr til SELSKABET, så snart EJEREN / LEJEREN har kendskab til det.
EJEREN er ansvarlig for skader på EJENDOMMEN fra soklen og ind og skal anmelde eventuelle
skader til eget forsikringsselskab.
SELSKABET er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatning. SELSKABET er dog
under almindelige forhold ikke ansvarlig for:
• frostsprængninger eller andre skader i EJERENS tekniske installationer, der opstår
under en svigtende levering eller afbrydelser af forsyningen,
• lækager eller skader som følge af lækage, også selvom selskabets afregningsmåler
indeholder lækageovervågning,
• indirekte tab, herunder ansvar for følgeskader, driftstab, avancetab, tidstab, tab af
data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.
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SELSKABET er ikke ansvarlig for skader eller følgevirkninger af svigtende levering opstået ved
naturkatastrofer, epidemier, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller
andre forhold, som er uden for SELSKABETS kontrol (force majeure).
SELSKABET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen, så længe hindringen består.
Alle EJERE bør være dækket af en rørskadeforsikring. Alle EJERE og LEJERE bør være dækket
af en indboforsikring.
Erhvervsdrivende opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

Ad 2.4
Når forsyningen afbrydes i forbindelse med ledningsarbejde og primærsiden på
tilslutningsarrangementet bliver trykløs, er der risiko for, at ældre ventiler og andre komponenter
tager skade. SELSKABET kan sammen med meddelelsen til KUNDEN om den kommende afbrydelse
eventuelt informere om, at det er bedst, hvis hovedhanerne lukkes inden afbrydelsen og åbnes igen
på et angivet tidspunkt.
Se udkast til brev/SMS vedr. underretning af KUNDERNE i forhold til planlagte afbrydelser af
fjernvarmeleveringen.
SELSKABET bør skrive i velkomstbrevet, at det anbefales, at KUNDEN er dækket af rørskadeforsikring
og indboforsikring, samt driftstabsforsikring ved erhverv.

2.5 Ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
EJEREN er i henhold til BBR-loven ansvarlig for at holde BBR opdateret med korrekte
oplysninger om EJENDOMMEN.
Såfremt oplysningerne i BBR anvendes af SELSKABET som grundlag for opkrævning af
effektbidrag, mv., og SELSKABET bliver bekendt med, at de registrerede oplysninger ikke er
eller tidligere ikke har været korrekte, forbeholder SELSKABET sig ret til
•
•

at opkræve manglende betaling for effektbidrag, investeringsbidrag eller andre udgifter,
som på grund af de forkerte oplysninger har været for lave
ikke at tilbagebetale for meget opkrævet betaling, der skyldes ejerens manglende
ajourføring af BBR.

Ad. 2.5
Afregner SELSKABET effektbidrag efter BBR, er det SELSKABETS ansvar at indhente tidssvarende
oplysninger fra BBR.
SELSKABET kan selv eller gennem en dataleverandør trække de offentligt tilgængelige BBRoplysninger via OIS.
I tilfælde hvor SELSKABET har opkrævet for meget pga. forkerte BBR-oplysninger, er SELSKABET ikke
forpligtet til at foretage en tilbagebetaling. Har SELSKABET opkrævet for lidt pga. forkerte BBRoplysninger, kan SELSKABET opkræve det manglende 3 år tilbage (den almindelige forældelsesfrist)
fra det tidspunkt, hvor SELSKABET bliver bekendt med kravet.
Der gæl

Der er tillige en absolut forældelsesfrist på 10 år, fra tidspunktet, hvor de forkerte BBR oplysninger
foreligger, og frem til krav gøres gældende af SELSKABET.
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2.6 SELSKABETS adgang til EJENDOMMEN
SELSKABETS personale skal ved tilslutning og så længe EJENDOMMEN er tilsluttet
fjernvarmeforsyningen efter nærmere aftale med KUNDEN og mod behørig legitimation til
enhver tid have adgang til SELSKABETS stikledning, hovedhaner, måleudstyr, mv. på
EJENDOMMEN for eftersyn, trykprøvning, måleraflæsning, udskiftning af måleudstyr, afbrydelse
ifm. restancer, vedligehold, reparation m.m.
Gives der ikke adgang efter henvendelse kan SELSKABET rekvirere bistand fra fogedretten og
opnå adgang med hjælp fra en låsesmed. KUNDEN afholder udgifter forbundet med bistand fra
fogedretten, låsesmed, selskabets egne omkostninger m.m.

2.7 Pligt til at underrette og kontrollere
EJEREN er forpligtet til straks at meddele enhver ændring af betydning for aftaleforholdet med
SELSKABET, herunder til- og fraflytning, ændringer af areal der opvarmes – herunder BBRoplysninger, ændring i forbrug, m.m.
Ændringer der nedsætter betalingsgrundlaget, f.eks. nedlæggelse af tidligere opvarmet areal,
træder først i kraft ved SELSKABETS modtagelse af skriftlig underretning om ændringerne.
KUNDEN er forpligtet til at kontrollere, at alle afregningsoplysninger, herunder forbrug og antal
kvadratmeter, på fakturaer er korrekte.

2.8 Ændringer og varslingspligt
Ændringer i aftaleforholdet
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Leveringsbestemmelser for
fjernvarme og i priser.
Væsentlige ændringer
SELSKABET varsler EJERNE og LEJERNE individuelt med mindst 3 måneders varsel ved
væsentlige ændringer i vilkår eller priser.
Ikke væsentlige ændringer
Ikke væsentlige ændringer varsles ikke, men der orienteres som minimum herom på
SELSKABETS hjemmeside ved vedtagelsen heraf og senest ved ændringernes ikrafttræden.

Ad. 2.8
Ændringer i aftaleforholdet
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at foretage rimelige ændringer i Leveringsbestemmelser for
fjernvarme og i priser.
SELSKABET skal være opmærksom på, at kun de ting, der er nødvendige for SELSKABETS
organisation bør fremgå af SELSKABETS vedtægter, da en ændring af vedtægterne som hovedregel
kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ændring af leveringsbestemmelserne kan
vedtages af bestyrelsen og derefter varsles med det krævede varsel.
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Varslingspligt
Prisændringer
Forsyningstilsynet har offentliggjort ”Vejledning om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven” Vej
nr. 9411 af 1. juli 2020. Her er reglerne om varsling gennemgået nærmere. Vejledningen beskæftiger
sig ikke med ændringer i leveringsbetingelser og tarifstruktur.
Forsyningstilsynet finder, at væsentlige prisstigninger skal varsles med 3 måneder i henhold til
rimelighedsbetragtningen i varmeforsyningsloven § 20 d jfr. § 21 stk. 4.
Det fremgår af vejledningen, at ”der vil som udgangspunkt være tale om en væsentlig prisstigning,
når stigningen i det enkelte berørte priselement udgør 10 % eller derover, og som samtidig forhøjer
den samlede betaling med mindst 100 kr. pr. måned inkl. moms.”
Varslingen af væsentlige prisændringer bør ske tre måneder før prisstigningens ikrafttræden.
Ændringer i leveringsbetingelser og tarifstruktur
Ændringer i leveringsbetingelser og tarifstruktur m.m. er ikke omfattet af ”Vejledning om
varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven” Vej nr. 9411 af 1. juli 2020, men er omfattet af
Forsyningstilsynets notat om ”Varslingsfrister efter varmeforsyningsloven” fra 26. april 2010.
Væsentlige ændringer
SELSKABET varsler EJERNE og LEJERNE individuelt med mindst 3 måneder væsentlige ændringer i
vilkår eller priser.
Væsentlige ændringer er f.eks. hvis SELSKABET ændrer beregningsgrundlag for faste bidrag,
målerbidrag, motivationstariffer, struktur på den variable del, antallet af a conto rater.
SELSKABET skal være opmærksom på, at hvis ændringer i betingelser medfører, at der skal ske
ombygning af EJERENS installation med betydelige udgifter til følge for EJEREN, så kan det kræve
varsel på længere end 3 måneder. Afhængigt af udgiften kan der være krav om varsler på op til 3 år.
Alle ændringer
Alle ændringer både væsentlige og ikke væsentlige bør fremgå af SELSKABETS hjemmeside, og
oplysninger om ændringer bør lægges på hjemmesiden, når SELSKABET har vedtaget, at ændringerne
skal ske.
Ikke væsentlige ændringer varsles ikke, men der orienteres som minimum herom på SELSKABETS
hjemmeside/Facebookside el. lign ved vedtagelsen heraf og senest ved ændringernes ikrafttræden.
Der bør også være en henvisning på f.eks. BS opkrævningen til at der er trådt ændringer i kraft –
f.eks. om priser – og der kan læses yderligere på SELSKABETS hjemmeside.
Der er ikke krav om at f.eks. begge ægtefæller, der står på fakturaen, skal underrettes, men er det
praktisk muligt bør selskabet overveje dette.
Det bemærkes, at meddelelse om ændring af leveringsbestemmelserne m.v. som ovenfor nævnt
derudover kan ske ved eksempelvis annonce i et lokalt dagblad, men det bør man ikke skrive ind i
leveringsbestemmelserne, da mange lokale dagblade måske ikke længere eksisterer i løbet af en
kortere årrække.
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Dansk Fjernvarme opfordrer til, at SELSKABERNE generelt sørger for at orientere EJERE og LEJERE
løbende om alt af relevans for aftaleforholdet. Det er en god ide altid at sikre, at SELSKABETS
hjemmeside er opdateret med de seneste nyheder, således at EJERE og LEJERE lærer, at det er der, at
oplysningerne om SELSKABETS er tilgængelige.

3 ETABLERING AF FJERNVARMEFORSYNINGEN
3.1 Anmodning og aftale om tilslutning til fjernvarmeforsyningen
Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til
SELSKABET af EJEREN af ejendommen, der ønskes tilsluttet.
Anmodningen skal indeholde oplysninger om EJENDOMMENS beliggenhed, størrelse, årligt
varmebehov og maksimalt varmeeffektbehov samt en oversigtstegning, der viser den ønskede
stikledningsindføring i ejendommen inkl. placering af hovedhaner.
SELSKABET afgør i det enkelte tilfælde, om tilslutning til fjernvarmeforsyning kan finde sted.
Såfremt SELSKABET kan imødekomme EJERENS anmodning om tilslutning, sender SELSKABET
en Aftale om fjernvarmelevering som EJEREN underskriver og returnerer til SELSKABET.

Ad 3.1
Det er tilladt for EJEREN at supplere med anden form for opvarmning medmindre dette er forbudt i
henhold til lokalplan eller anden lovgivning.
Til beregning af bygningers varmeeffektbehov/fjernvarmeforbrug henvises til Dansk Fjernvarmes
Vejledning ”Beregning af Fjernvarmeforbrug”. SELSKABET bør være behjælpelig med en beregning af
forventet varmebehov og varmeomkostning på baggrund af de relevante oplysninger.
SELSKABET bør inden tilslutning af eksisterende varme- og brugsvandsinstallationer gøre EJEREN
opmærksom på, at denne bør få en VVS-installatør eller energikonsulent til at foretage en vurdering
af, om varmeinstallationen er egnet til fjernvarmedrift. SELSKABET kan eventuelt også vælge at
tilbyde at lave denne vurdering.
Af Aftalen om fjernvarmelevering bør det fremgå, hvornår fjernvarmeforsyning af EJENDOMMEN fra
SELSKABETS side vil være mulig og fra hvilket tidspunkt, at ejeren skal betale det faste bidrag.
Tidsplanen for dette skal være realistisk, da en overskridelse af det fastsatte tilslutningstidspunkt kan
medføre påstand om misligholdelse af aftalen og EJEREN kan vælge at træde ud af leveringsaftalen.
Mange fjernvarmeværker er betinget skattefri. En af betingelserne for den betingede skattefritagelse
er, at fjernvarmeforsyningen står åben for alle inden for forsyningsområdet.
Som udgangspunkt kan alle ejendomme derfor inden for SELSKABETS forsyningsområde tilsluttes
fjernvarmeforsyningen.
Konkret kan der imidlertid i lokalplan eller kommunal varmeplanlægning være fastsat bestemmelser,
der er til hinder for tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Ligeledes kan tekniske forhold i enkelte
tilfælde være til hinder for etablering af fjernvarmeforsyningen.
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3.2 Tilslutning af specielle anlæg – svømmebade, procesvarmeanlæg,
mv.
Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier, institutioner,
større beboelsesejendomme samt virksomheder med et særligt stort behov for varme og/eller
varmt brugsvand, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med SELSKABET af hensyn til
blandt andet kapaciteten i SELSKABETS ledningsnet.

3.3 Direkte kundeforhold i udlejningsejendomme
Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte LEJER findes et selvstændigt
stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig afregningsmåler, der ejes af SELSKABET,
skal betaling for varme – på EJERENS anmodning – ske i et direkte kundeforhold mellem
SELSKABET og LEJEREN.
I et direkte kundeforhold overtager LEJEREN betalingsforpligtigelsen for alle faste og variable
bidrag, indtil LEJEREN eller EJEREN opsiger LEJERENS direkte kundeforhold med SELSKABET,
hvilket kan gøres med 8 dages varsel.
Er en bolig- eller erhvervsenhed ikke udlejet, har EJEREN betalingsforpligtigelsen for alle faste
og variable bidrag, indtil en LEJER indtræder i et direkte kundeforhold med SELSKABET og
overtager betalingsforpligtigelsen.
I udlejningsejendomme med direkte kundeforhold har SELSKABET fortsat ret til at opsætte en
hovedmåler ved stikindføringen til EJENDOMMEN og på baggrund af denne opkræve EJEREN
betaling for forbrug og varmetab mellem hovedmåleren og de individuelle målere til bolig- eller
erhvervsenhederne.
Lukker SELSKABET for varmen til en LEJER med direkte kundeforhold på grund af manglende
betaling/usikkert betalingsmønster samt manglende sikkerhedsstillelse, overgår
betalingsforpligtigelsen for alle faste og variable bidrag til EJEREN fra lukkevarselstidspunktet
(dato for første lukkebesøg angivet i lukkebrev).
SELSKABET kan kræve sikkerhedsstillelse af EJEREN inden levering til LEJEREN, hvis EJEREN
gentagne gange har udlejet til LEJERE med direkte kundeforhold, som ikke overholder
betalingsforpligtelserne overfor SELSKABET.
Øvrige leveringsforhold – herunder lejeaftalen – mellem en EJER og en LEJER er SELSKABET
uvedkommende.

Ad 3.3
Historisk set har leveringsforholdet mellem et fjernvarmeselskab og lejerne i ejendomme med flere boligeller erhvervsenheder været gennem EJEREN af EJENDOMMEN.
Varmeforsyningsloven § 20 stk. 6 fastsætter dog, at SELSKABET på EJERENS anmodning skal etablere et
direkte kundeforhold med lejerne, hvis det er teknisk gennemførligt. Teknisk gennemførligt skal i denne
forbindelse efter lovens forarbejder forstås således:
•

At der til den enkelte boligenhed findes selvstændigt stik og måler ejet af SELSKA-BET.

•

At der er selvstændige hovedhaner ejet af SELSKABET, så det er muligt umiddelbart at afbryde
den enkelte boligenheds varmeforsyning, uden at afbrydelsen berører andre varmekunder.
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•

At det er samtlige boligenheder/lejemål i den pågældende bebyggelse, der omfattes af et
direkte kundeforhold.

Når disse forudsætninger er opfyldt, skal betaling for varme således ske i et direkte kundeforhold mellem
SELSKABET og LEJEREN.
Endvidere medfører etablering af direkte kundeforhold, at hæftelse for betaling af LEJERENS løbende
betaling i disse tilfælde ikke kan pålægges EJENDOMMENS EJER. Ved løbende betalinger forstås såvel
faste bidrag som forbrugsbidrag, jf. Dansk Fjernvarmes Vejledning om Tariffer.
Hvis en ejendom ikke er indrettet som ovenfor nævnt, kan der ikke oprettes et direkte kundeforhold
mellem LEJERNE og SELSKABET.
Har en LEJER et usikkert betalingsmønster eller er i restance overfor SELSKABET, kan EJEREN aftale med
SELSKABET, at det er EJEREN, der har betalingsforpligtelsen overfor SELSKABET.
Lukkes der for varmen for en LEJER skal EJEREN betale de faste bidrag. EJEREN skal underrettes om, at
der lukkes for varmen i hans ejendom, og han fra det angivne tidspunkt i lukkebrevet, skal betale de faste
omkostninger.
Ved renovering af en eksisterende ejendom eller ved nybyggeri er det således op til den enkelte EJER af
en ejendom eller bygherren at afgøre, hvorvidt man ønsker at indrette EJENDOMMEN med selvstændige
stik, måler mv. med henblik på etablering af et direkte kundeforhold mellem LEJER og SELSKAB.
Det følger endvidere af myndighedernes praksis, at SELSKABET kan stille yderligere krav til ledningsnettets
standard og/eller krav om etablering af individuelle varmevekslere eller lignende, når forholdene tilsiger
dette, i forbindelse med oprettelse af direkte kunde-forhold.
Opkrævning for varmetab i bygning ved direkte kundeforhold
Forsyningstilsynets har med en vejledende udtalelse vurderet, at det umiddelbart ikke er urimeligt iht.
varmeforsyningsloven at opsætte en hovedmåler og opkræve bygningsejeren for det interne varmetab i
bygningen, selvom fjernvarmeselskabet har direkte kundeforhold til de enkelte bolig- eller
erhvervsenheder.
Det er en forudsætning herfor, at ejerskabet af ledningsnettet i bygningen ikke er overdraget til
fjernvarmeselskabet. Er ledningsnettet ejet af fjernvarmeselskabet, betragtes varmetabet altså som en del
af varmetabet i distributionsnettet.
Opsætning af hovedmåleren og opkrævning af varmetab i etageejendomme med direkte kundeforhold
skal jævnfør udtalelsen have hjemmel i fjernvarmeselskabets leveringsbetingelser.
Link til Forsyningstilsynets udtalelse: Vejledende udtalelse om opkrævning for varmetab i internt
ledningsnet hos bygningsejer i flerforbrugerbygning
Yderligere information om direkte kundeforhold
På Dansk Fjernvarmes hjemmeside kan notatet ”Direkte kundeforhold: Lovgivning og retspraksis” hentes.
Notatet opsummerer regler og afgørelser om direkte kundeforhold.
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3.4 Pris for tilslutning til fjernvarmeforsyningen
Priserne for tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremgår af SELSKABETS gældende Takstblad
(prisoversigt) og består typisk af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag. Hvad disse og
øvrige bidrag dækker fremgår af kapitel 6.

3.5 Dimensionering og etablering af stikledning og hovedhaner
SELSKABET fastsætter stikledningens og hovedhanernes placering efter drøftelse med EJEREN
og under hensyntagen til de tekniske forhold i distributionsnettet og på EJENDOMMEN herunder
andre ledninger mv. Stikledningen placeres som udgangspunkt efter den kortest mulige
føringsvej.
SELSKABET ejer stikledningen frem til hovedhanerne. Hovedhanerne placeres udvendigt i
stikindføringsskab eller umiddelbart inden for ydervæggen/soklen i EJENDOMMENS
bryggers/teknikrum eller andet lettilgængeligt rum.
SELSKABET forbeholder sig ret til at stille krav om, at hovedhanerne placeres i udvendigt
stikindføringsskab.
Dimensioneringen af stikledningen udføres af SELSKABET under hensyntagen til
EJENDOMMENS effektbehov på tilslutningstidspunktet.
SELSKABET kan alt efter forhold og omfang være behjælpelig med at fjerne/flytte beplantning
uden beregning. SELSKABET tager intet ansvar for, om beplantning overlever evt. flytning.
Et område på 1 meter på hver side af stikledningen skal holdes frit iht. bestemmelserne i pkt.
9.6. Ønsker EJEREN ikke dette, kan EJEREN høre SELSKABET, om det er muligt at lægge
stikledningen i et foringsrør, så den kan udskiftes uden opgravning af hele længden.
Ekstraomkostninger i denne forbindelse afholdes af EJEREN.

Ad 3.5
Stikledninger skal etableres med passende afstand til andre ledninger i henhold til DS475 Norm for
etablering af ledningsanlæg i jord.
SELSKABET ejer stikledningen frem til hovedhanerne. Det kan derfor overvejes, om hovedhanerne
som udgangspunkt skal placeres i et skab uden for ydermuren.
Er hovedhanerne placeret uden for bygningen, minimerer det SELSKABETS risiko for et potentielt
forsikringsansvar ifm. lækager (SELSKABET ejer kun afregningsmåleren inde i bygningen), samt gør
det nemmere at lukke for forsyningen ved restancer.
Entreprenøren har som udgangspunkt ansvar for eget arbejde, men SELSKABET skal sikre sig, at
entreprenøren har modtaget de relevante oplysninger herunder jf. pkt. 3.7.
Ligeledes bør SELSKABET sikre sig, at det er skriftligt aftalt med entreprenøren, at denne har det fulde
ansvar for, at der ved arbejdet, herunder ved mur- og sokkelgennembrydninger, ikke indtræffer
skader på EJENDOMMEN.
SELSKABET bør kræve, at entreprenøren fotodokumentere al arbejde inden arbejdet påbegyndes,
under arbejdet og efter færdiggørelse af arbejdet.
Stikledninger, der ejes af SELSKABET, skal registreres i LedningsEjerRegistret (LER).
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Det anbefales, at SELSKABET udleverer en tegning over stikledningens endelige placering på
EJENDOMMEN til EJEREN.

Fjernelse af beplantning
Det bør overvejes i hvilket omfang, at SELSKABET tilbyder at fjerne/flytte træer og buske i forbindelse
med etablering af stikledningen uden beregning. Det er en god service og har ikke store
ekstraomkostninger i de fleste tilfælde, men der bør også være en grænse for, hvor meget
ekstraarbejde SELSKABET skal påtage sig.

3.6 Etablering af fælles stikledning eller distributionsledning
SELSKABET kan etablere en fælles stikledning eller udnytte en allerede eksisterende stikledning
til forsyning af flere ejendomme med selvstændige afregningsmålere, hvis SELSKABET finder
det hensigtsmæssigt.
SELSKABET kan efter aftale med EJEREN føre en fælles stikledning eller en distributionsledning
gennem EJERENS ejendom. Ved EJERENS udtræden af SELSKABET gælder pkt. 11.3. mht.
ledningens forbliven på EJENDOMMEN.
Hvis der træffes særlige aftaler af teknisk eller økonomisk karakter, kan der tinglyses en
deklaration, såfremt en af parterne ønsker dette. SELSKABET foranlediger og betaler dette.

Ad 3.6
Kan der ikke opnås en aftale med EJEREN, kan SELSKABET anmode kommunen om at anvende
ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven.
Det er vigtigt, at der foreligger en klar aftale om forholdene omkring en fælles stikledning på
EJERENS ejendom.
Aftalen bør tinglyses på den tjenende ejendom, hvis EJEREN senere skulle udtræde af
fjernvarmeselskabet. Er aftalen tinglyst gælder den også for senere købere af EJENDOMMEN.
Hvis SELKSKABET ikke senere ønsker at betale for en evt. omlægning af ledningen (hvis EJEREN f.eks.
skal bygge en garage hen over stikledningen), bør det så fremgå af deklarationen, at gæsteprincippet
er fraveget.
Ved at tinglyse aftalen som en deklaration sikrer ledningsejer, at aftalen ikke glemmes, og at den har
virkning for fremtidige ejere af arealet. Deklarationen skal have klare holdepunkter for, at
gæsteprincippet er fraveget – herunder hvis der er betalt kompensation i forbindelse med etablering
af ledningen. Kompensationsbeløbets størrelse afhænger af en konkret vurdering af forholdene i det
enkelte tilfælde. Fravigelse af gæsteprincippet og tinglysning kan være omkostningstungt, særligt hvis
grundejeren samtidig skal have en økonomisk kompensation for at fravige gæsteprincippet. Det kan
derfor give mening at vurdere, om det er vigtigt at fravige gæsteprincippet for den enkelte ledning.

3.7 EJERENS oplysningspligt ifm. etablering af stikledning
I forbindelse med fastsættelse af stikledningens placering har EJEREN pligt til at oplyse om
placeringen af eventuelle ledninger eller andre nedgravede genstande på grunden inden
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gravearbejdet påbegyndes samt at oplyse om eventuelle skjulte installationer i bygningen,
inden gennemboring af sokkel/gulv/væg foretages.
Ved ny tilslutning skal EJEREN fremsende målsat tegning over kloak, vand, kabler mv. på
grunden til SELSKABET.
Hvis det er nødvendigt at ændre ledninger, installationer eller andet på EJENDOMMENS
område, for at stikledningen kan etableres, skal dette ske på EJERENS foranledning, og
omkostningerne hertil påhviler EJEREN.
SELSKABET påtager sig ikke erstatningspligt i forbindelse med eventuelle beskadigelser på
ledninger, installationer eller andet, der ikke er oplyst om.
EJEREN kan ifalde ansvar og erstatningspligt, såfremt der ikke er givet de korrekte oplysninger,
og det medfører øgede omkostninger for SELSKABET.

Ad 3.7
Ved ny tilslutning bør SELSKABET kræve fremsendt målsat tegning over kloak, vand, kabler mv. på
grunden.
Entreprenøren har som udgangspunkt ansvar for eget arbejde, men SELSKABET skal sikre sig, at
entreprenøren har modtaget de relevante oplysninger jf. pkt. 3.7.

3.8 Retablering efter etablering og øvrigt arbejde på stikledning
Efter SELSKABETS etablering af stikledningen til EJENDOMMEN samt efter udskiftning eller
andet vedligeholdelses- og reparationsarbejde på denne udført af SELSKABET, er SELSKABET
ansvarlig for følgende retablering:
•

•

En tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren/gulvet/soklen. Reparationen
udføres på en ordentlig måde efter god byggeskik, men det må ikke forventes, at
stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor.
Efter retableringen overgår almindelig vedligeholdelse af stikledningsindføringen
(tætheden af gennemføringen i sokkel/gulv) til EJEREN.
En tilfyldning af det opgravede areal samt nedlægning af optagne fliser eller gensåning
af græs.

EJEREN er selv ansvarlig for udførelse af og omkostninger til øvrig udvendig retablering,
herunder plantning af træer og buske eller retablering af andre former for haveanlæg, som er
etableret inden for 1 meter på hver side af dennes placering.

Ad 3.8
Ovenstående skal afspejle SELSKABETS minimumsretablering, som altid vil blive udført. Herudover er
det naturligvis muligt at lave supplerende aftaler med EJEREN i konkrete tilfælde.
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En sag Ankenævnet på Energiområdet (13. okt. 2014, j.nr. SPA-13/10927) viser, at det er vigtigt at
definere præcist, hvilken retablering SELSKABET udfører. Er det ikke beskrevet, risikerer SELSKABET
at skulle retablere dyre haveanlæg og lignende, som er etableret over/omkring stikledningen.

3.9 Etablering af måle- og aflæsningsudstyr
Tilslutningsarrangementet må ikke idriftsættes før SELSKABETS afregningsmåler er monteret.
Afregningsmåleren ejes og vedligeholdes af SELSKABET.
SELSKABET etablerer eller udleverer (til VVS-installatøren) det nødvendige måle- og
aflæsningsudstyr.
EJEREN eller VVS-installatøren skal senest 3 arbejdsdage før afregningsmåleren ønskes
monteret/udleveret anmode selskabet om dette.
SELSKABET bestemmer antal, størrelse, type og placering af måleudstyret. Måleudstyret består
som udgangspunkt af afregningsmåleren, der kan være suppleret af f.eks. sensorer til
lækageovervågning og kontinuerlig driftsovervågning samt af udstyr til fjernaflæsning inkl.
nødvendige antenneanlæg.
Måleudstyret skal altid monteres i overensstemmelse med målerproducentens anvisninger samt
efter SELSKABETS anvisninger, som angivet i INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN.
EJEREN stiller den fornødne plads til rådighed for måleudstyret som angivet i
INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN.

Ad 3.9
Iht. Målerbekendtgørelsen (nr. 563 af 2. juni 2014 med senere ændringer) skal der som
udgangspunkt installeres varmeenergimålere.
Alle nye afregningsmålere skal være MID-godkendte (jf. Bekendtgørelse nr. 544 af 28/05/2018 med
senere ændringer).
Fra 25. oktober 2020 skal alle nyinstallerede målere være fjernaflæselige anordninger, jf. EU’s
Energieffektivitetsdirektiv.
Se mere om reglerne på målerområdet på Dansk fjernvarmes hjemmeside.
Bygningsreglementet 2018 (§389) angiver at varmeinstallationer skal udføres så ”de kan renses,
betjenes og vedligeholdes i fornødent omfang. Komponenter, der kræver betjening, eftersyn eller
vedligehold, skal være let tilgængelige, så dette kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.”

3.10 Plombering på måleudstyr
Måleudstyret er plomberet. De ved afregningsmåleren anbragte plomber må kun brydes af
SELSKABETS personale eller efter aftale med SELSKABET.
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Uautoriseret opbrydning af plomberinger er strafbart. Foretages der indgreb mod måler eller
plomber, og dette medfører tvivl om målerens korrekthed, afregnes der i stedet efter et af
SELSKABET beregnet forbrug. Indgreb medfører, at der indgives politianmeldelse.

3.11 Krav til udførelse af EJERENS tekniske installationer
Etablering af og arbejde på EJENDOMMENS tilslutningsarrangement samt på varmeinstallationer
med direkte tilslutning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.
Det anbefales, at der i forbindelse med installation og service altid anvendes VVS-installatører,
som er uddannet under Fjernvarmens Serviceordning. Firmaer tilsluttet ordningen kan findes på
www.fjernvarmensserviceordning.dk.
Tilslutningsarrangement samt varme- og brugsvandsinstallationer skal være udført i
overensstemmelse med gældende lovgivning, forholdene for SELSKABETS fjernvarmelevering
som angivet i kapitel 5 (tryk, temperatur, mv.) samt efter SELSKABETS anvisninger som
beskrevet i INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN.
Det er EJERENS ansvar, at disse krav overholdes. EJEREN skal sikre, at VVS-installatøren har
fået udleveret og udfører installationerne iht. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN.
Er kravene ikke efterlevet, kan SELSKABET af sikkerheds- og/eller driftsmæssige grunde kræve
installationen ændret for EJERENS regning, inden tilslutningen kan finde sted.
SELSKABET er ligeledes berettiget til efter tilslutningen at opkræve ekstraomkostninger, der
opstår i forbindelse med SELSKABETS afregningsmåler, hovedhaner, mv., hvis disse ikke er
udført efter SELSKABETS anvisninger, og dette besværliggør arbejde med komponenterne.
Opmærksomheden henledes her især på pladsforhold omkring afregningsmåler og hovedhaner.
Hvis der installeres komponenter, som kræver andre tryk eller temperaturforhold end dem
angivet i kapitel 6, er SELSKABET ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.

Ad 3.11
Dansk Fjernvarme anbefaler, at SELSKABET anvender en INSTALLATIONSVEJLEDNING, hvor
eventuelle tekniske krav til installationerne er beskrevet, som der henvises til i Bestemmelser for
fjernvarmelevering. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN er dermed en del af aftalegrundlaget.
Det er EJERENS ansvar, at installationerne udføres efter SELSKABETS forhold og anvisninger, og
dermed at VVS-installatøren er gjort bekendt med disse.
SELSKABET kan vælge at definere yderligere krav end lovgivningens i INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN
med begrundelse i sikkerheds- eller driftsmæssige forhold. Det kan eksempelvis være, om der skal
fastsættes krav om:
•

anvendelse af varmtvandsbeholder pga. kapacitet, differenstryk eller andre driftsforhold i

•

distributionsnettet.
indirekte varmeinstallationer mht. drifts- eller forsikringsforhold.
boosterpumpe ved stikledninger over en bestemt længde eller ved specielle ejendomme.

•

Krav om autorisation
Arbejde med varmeinstallationer kræver som udgangspunkt ikke VVS-autorisation, men det anbefales,
at fjernvarmeselskabet stiller krav om, at arbejde på tilslutningsanlæg og direkte installationer kun må
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udføres af autoriserede VVS-installatører. Begrundelsen for at stille dette krav er bl.a., at fejl på
installationerne kan betyde tab af fjernvarmevand.
Arbejde på brugsvandledninger, herunder tilslutninger på brugsvandsveksler- eller beholder, er
underlagt lovkrav om VVS-autorisation jf. Lovbekendtgørelse nr. 30 af 11/01/2019 med senere
ændringer.
Dansk Fjernvarme anbefaler fjernvarmeselskabet at henvise forbrugerne til Fjernvarmens
Serviceordning. Dette er delvist for at sikre forbrugeren en VVS-installatør med fjernvarmefaglig viden,
men også for at støtte selve Fjernvarmens Serviceordning. Ordningen sikrer, at VVS-installatørerne
kan vælge et fjernvarmefagligt kursus på deres uddannelse eller som efteruddannelse. Af samme
grund anbefaler Dansk Fjernvarme, at fjernvarmeselskaberne støtter ordningen ved at være medlem
– også selvom fjernvarmeselskabet måske ikke ønsker at bruge ordningen aktivt.

3.12 Tilslutningsarrangement ved større varmeanlæg
Ved større anlæg, med en varmeeffekt over 30 kW eller en brugsvandseffekt over 40 kW, skal
projektet for tilslutningsarrangementet fremsendes til SELSKABET for godkendelse før det
opsættes og tilsluttes.
Ved godkendelse af et projekt påtager SELSKABET sig i øvrigt intet ansvar for
tilslutningsarrangementet.

3.13 Trykprøvning af de tekniske installationer inden ibrugtagning
Nytilslutninger eller ændringer på tilslutningsarrangementet samt varmeinstallationer med
direkte tilslutning skal trykprøves som beskrevet i INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN inden
ibrugtagning, og inden nye samlinger på rør tildækkes (isoleres/indmures).

Ad 3.13
I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer udføres og tætheds-kontrolleres i
overensstemmelse med DS 469, afsnit 14.5. SELSKABET bør dog stille yderligere krav om, at
trykprøvning laves med 1,5 gange det maksimalt forekommende tryk.

3.14 Idriftsætning af fjernvarmeforsyningen
EJEREN har ansvar for, at SELSKABET bliver underrettet, når afregningsmåleren er installeret,
og der åbnes for fjernvarmeforsyningen til EJENDOMMEN. Meddelelsen skal gives hurtigst
muligt og senest 24 timer efter idriftsætning.
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4 EJER OG LEJERSKIFTE
4.1 Meddelelse om ejerskifte
Ejerskifte skal meddeles skriftligt til SELSKABET.
I forbindelse med ejerskiftet skal afregningsmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en
slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles SELSKABET af EJEREN senest 8 dage før
ejerskifte.
Aflæsningen foretages af SELSKABET ved fjernaflæsning på dagen for ejerskiftet eller efter
nærmere aftale.
Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af SELSKABETS til enhver tid gældende Takstblad.

Ad 4.1
Hensigten med denne bestemmelse er at give SELSKABET et rimeligt varsel til at foretage
måleraflæsning.
Det er ofte ejendomsmægleren, der underretter SELSKABET om ejerskifte, fordi sælgeren ofte har
givet ejendomsmæglerne fuldmagt til at handle på dennes vegne også i forhold til
forsyningsselskaberne.
Såfremt SELSKABET ikke anvender fjernaflæsning, kan følgende eksempelvis indsættes i stedet.
Aflæsningen foretages af SELSKABET ved et aflæsningsbesøg eller ved selvaflæsning efter aftale med
SELSKABET. Aflæsningskortet skal underskrives af såvel hidtidig som ny ejer og fremsendes til
SELSKABET. Aflæsningen skal være accepteret af SELSKABET.

Tvister mellem hidtidig og ny ejer omkring selvaflæsning er SELSKABET uvedkommende.

4.2 Forpligtelser ved ejerskifte
Ved ejerskifte af EJENDOMMEN hæfter den hidtidige EJER eller dennes bo for alle krav i
forbindelse med fjernvarmeleveringen indtil EJENDOMMEN overgår til den nye ejer.
EJEREN skal oplyse den kommende nye EJER om at han/hun indtræder i EJERENS forpligtelser
over for SELSKABET med de rettigheder og pligter, der følger af aftalegrundlaget jf. pkt. 2.2.
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SELSKABET fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye EJER, der indtræder i aftaleforholdet ved
overtagelsen af EJENDOMMEN.
Indtræder den nye EJER ikke i aftaleforholdet med SELSKABET hæfter den hidtidige EJER
overfor SELSKABET i henhold til nærværende leveringsbestemmelser.

Ad 4.2
Østerildafgørelsen - Dom fra Vestre Landsret U.2017.215V
Østerildafgørelsen viser at også ved en overtagelse på tvangsauktion, hæfter en køber for evt.
omkostninger, hvis køberen vælger at udtræde af fjernvarmeselskabet.
Køber af ejendom på tvangsauktion dømt til at betale faste afgifter og udtrædelsesgodtgørelse til
fjernvarmeandelsselskab ved nedrivning af bygningerne i forbindelse med sammenlægning med
anden ejendom, selv om kommunens beslutning om tilslutningspligt ikke var tinglyst.

4.3 Meddelelse om lejerskifte ved direkte kundeforhold
Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. pkt. 3.3 skal fraflytning skriftligt meddeles
SELSKABET af LEJEREN.
I forbindelse med LEJERENS fraflytning skal afregningsmåleren aflæses med henblik på
udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal af LEJEREN meddeles SELSKABET
senest 8 dage, før aflæsning ønskes foretaget.
Meddeler LEJEREN først SELSKABET om sin fraflytning senere end 8 dage før fraflytningen, har
SELSKABET ret til at opkræve LEJEREN for hhv. fast bidrag og forbrug registreret på
afregningsmåleren indtil 8 dage efter datoen for modtagelse af LEJERENS meddelelse om
flytning.
Aflæsningen foretages af SELSKABET ved fjernaflæsning på dagen for lejerskiftet eller efter
nærmere aftale.
Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af SELSKABETS til enhver tid gældende Takstblad.

Ad 4.3
Lejer eller boligselskab
SELSKABET modtager ofte meddelelse fra boligselskabet, at LEJER er flyttet. Dette kan SELSKABET
godt reagerer i forhold til, men når der er direkte aftaleforhold til LEJEREN, så er det denne, der skal
modtage flytteopgørelsen.
Frist til måleraflæsning
Hensigten med denne bestemmelse er at give SELSKABET et rimeligt varsel til at foretage
måleraflæsning. I henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven kan SELSKABET kræve op til en måneds
varsel.
Tekstforslag ved manuel aflæsning
Såfremt SELSKABET ikke anvender fjernaflæsning, kan følgende eksempelvis indsættes i stedet (samt
i pkt. 3.1):
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Aflæsningen foretages af SELSKABET ved et aflæsningsbesøg eller ved selvaflæsning efter aftale med
SELSKABET. Aflæsningskortet skal underskrives af såvel hidtidig som ny ejer og fremsendes til
SELSKABET. Aflæsningen skal være accepteret af SELSKA-BET.
Tvister mellem hidtidig og ny ejer omkring selvaflæsning er SELSKABET uvedkommende.
Fraflyttet LEJER/EJER fortsætter betalingen
Der er situationer, hvor en fraflyttet LEJER/EJER har fortsat betalingen i flere år efter en ny
LEJER/EJER har overtaget lejemålet/EJENDOMMEN. Det er alene et økonomisk mellemværende
mellem den betalende LEJER/EJER og den nye LEJER/EJER, men SELSKABET opfordres til at være
behjælpelig med at fremskaffe dokumentation for, hvor meget der er betalt efter at
lejemålet/EJENDOMMEN reelt er overtaget af ny LEJER/EJER.

4.4 Forpligtelser ved lejerskifte med direkte kundeforhold
Den hidtidige LEJER eller dennes bo hæfter for alle krav i forbindelse med
fjernvarmeleveringen, herunder faste og variable bidrag, indtil slutaflæsning er foretaget i
forbindelse med fraflytningen.
Modtager SELSKABET ikke efterfølgende meddelelse fra EJEREN eller ny LEJER om, at en ny
LEJER indtræder i det direkte kundeforhold, hæfter EJEREN eller dennes bo for alle krav i
forbindelse med fjernvarmeleveringen, indtil SELSKABET har modtaget meddelelse fra EJEREN
om en ny LEJER.
EJEREN modtager underretning fra SELSKABET om, at EJEREN overtager
betalingsforpligtigelsen fra tidspunktet, hvor LEJEREN er fraflyttet.
Når SELSKABET modtager underretning om ny LEJER fremsendes velkomstbrev til ny LEJER.

Ad 4.4
For så vidt angår LEJERE, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, og hvor SELSKABET ikke
modtager meddelelse om, at en ny LEJER indtræder i den hidtidige LEJERS sted, meddeler
SELSKABET EJEREN, at denne er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter
afregningsmåleren, indtil et kundeforhold er oprettet med en ny LEJER.
Det skal understreges, at EJEREN skal underrettes om, at dennes betalingsforpligtigelse retableres ved
LEJERS fraflytning, også selvom der er tale om en kort periode.
Såfremt EJEREN ønsker, at afregne for LEJERENS forbrug, kan dette aftales med SELSKABET.

DANSK FJERNVARME
FOR FJERNVARME Oktober 2021 (Vejledningen er ikke kommenteret af Forsyningstilsynet)

SIDE 24

5 FJERNVARMELEVERINGEN
5.1 Fjernvarmens fremløbstemperatur
Varmeenergien leveres af SELSKABET som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en
fremløbstemperatur, der af SELSKABET kan reguleres efter driftsforhold (typisk udetemperatur)
såvel med årstiderne som inden for døgnet.
Fremløbstemperaturen i distributionsnettet varierer typisk mellem xx °C og xx °C.
Fremløbstemperaturen ved en EJENDOMMENS hovedhaner kan være betydeligt lavere end
ovennævnte temperaturer, pga. varmetabet i stikledningen når vandgennemstrømningen i
stikledningen ved lavt forbrug er begrænset.
Bakteriebekæmpelse - Termisk desinfektion
Fjernvarmen kan ikke forventes at have en tilstrækkelige høj temperatur til, at den kan
anvendes til af udføre termisk desinfektion af varmtvandsinstallationen i forbindelse med
bakterievækst, herunder vækst af Legionella. Bakteriebekæmpelse i varmtvandsinstallationen er
EJERENS ansvar, og ved problemer bør EJEREN kontakte VVS-installatøren for at få undersøgt
årsagen.

Ad 5.1
Der findes ingen direkte krav til, hvilken temperatur et fjernvarmeselskab skal levere til forbrugerne.
Bygningsreglementet §411 samt Vandnormen DS439 stiller krav til selve varmtvandsinstallationen i
bygningen. Denne skal være indrettet således, at temperaturen i alle dele af installationen og frem til
tappestederne ikke falder til under 50 °C (dog 45 °C under spidsbelastning).
Fjernvarmeselskabet har ikke ansvar for temperaturen i EJERENS interne installation, men der bør
tages hensyn til, det ikke vil være muligt at have 50 °C ved tappestederne medmindre der er omkring
55 °C ved hovedhanerne. Ved lange og/eller dårligt isolerede interne rør, er det EJERENS problem,
hvis temperaturfaldet frem til tappestederne er større end ca. 5 °C.
Bakterievækst - Legionella
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Bygningsreglementets §411 fastsætter ligeledes, at der skal tages hensyn til bakteriebekæmpende
tiltag, hvilket kan anses som opfyldt ved at følge Rørcenteranvisning 017 Legionella Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder. Anvisningen kan hentes gratis på teknologisk.dk.
Anvisningen henviser til, at Vandnormen DS439 fastsætter, at et varmtvandsforsyningsanlæg skal
være indrettet således, at temperaturen i tilfælde af konstateret bakterievækst skal kunne hæves til
60 °C. Ved 60 °C tager det dog omkring 30 minutter før Legionella dør. Temperaturen skal derfor
helst hæves til 66 °C, hvis Legionella skal dræbes effektivt i løbet af få minutters gennemskyldning.
Ligeledes henviser anvisningen til, at der altid bør kunne opnås en temperatur på mindst 50 °C i hele
varmvandsinstallationen under normal drift for at modvirke bakterievækst.
På grund af ovenstående forhold bør Fjernvarmeselskabet præcisere i leveringsbestemmelserne, om
fjernvarmen kan anvendes til bakteriebekæmpelse. Særligt ved forbrugere som svømmehaller,
institutioner, plejehjem mv., er det vigtigt at EJEREN ved, om det er nødvendigt med andre former for
Legionellabekæmpelse.
Som alternativ til standardformuleringen kan følgende eventuelt indsættes, hvis SELSKABET ønsker at
tilbyde at hæve temperaturen ved konstateret Legionella. Det bør dog overvejes, om det har for høje
omkostninger som følge af øget varmetab i distributionsnettet mm. at tilbyde dette.
”Fjernvarmen kan under normal drift ikke forventes at have en tilstrækkelige høj temperatur til, at den
kan anvendes til af udføre termisk desinfektion af varmtvandsinstallationen i forbindelse med
bakterievækst, herunder Legionella. Ved konstateret Legionella i varmtvandsinstallationen, kan
SELSKABET efter henvendelse fra EJEREN hæve temperaturen i distributionsnettet, så
varmtvandsinstallationen kan gennemskylles med en højere temperatur i et aftalt tidsrum.”

5.2 Afkøling og returtemperatur
Fjernvarmevandet skal som minimum afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et
forbrugsår ikke er mindre end xx °C og returtemperaturen ikke overstiger xx °C.
SELSKABET har ret til at installere en flowbegrænser ved KUNDEN umiddelbart efter
hovedhanerne, hvis dette findes nødvendigt. Gennemstrømningen af fjernvarmevand kan
begrænses, så det svarer til effekten jf. pkt. 5.3 ved ovenstående afkøling.
Fjernvarmeselskabet kan anvende (eller senere indføre) et returtemperatur- eller
afkølingsbidrag (beskrevet i pkt. 6.10).

Ad 5.2
Dimensionering af varmeinstallation
DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger angiver i afsnit 6.9.1, at varmeinstallationer som
udgangspunkt skal dimensioneres til et temperatursæt på 60/40 °C og brugsvandsopvarmning på
60/30 °C. For anlæg tilsluttet fjernvarme gælder den dimensionerende temperatur ved hovedhanerne.
Standarden angiver endvidere, at hvis fjernvarmeselskabet kræver lavere returtemperatur eller højere
afkøling, skal anlægget dimensioneres efter dette.
Ejer-lejer-problematikken ifm. dårlig afkøling
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Højesteretsdom af 25. oktober 2012, Sag 55/2011:
”Efter lejelovens § 36, stk. 2, 2. pkt., skal udlejer ved leverance fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg
medtage ”den samlede udgift” i varmeregnskabet. Højesteret finder, at en ekstrabetaling for ringe
afkøling er en del af fjernvarmeudgiften og derfor skal medtages i varmeregnskabet.
Uanset at der er tale om en fjernvarmeudgift, må en ekstrabetaling undtagelsesvis holdes uden for
varmeregnskabet i det omfang, hvis den må antages at skyldes udlejers forsømmelse, navnlig med
hensyn til anlæggets drift, pasning eller vedligeholdelse.”

5.3 Maksimal varmeeffekt
Medmindre andet er aftalt med SELSKABET i den skriftlige Aftale om fjernvarmelevering, har
EJEREN ret til at trække en varmeeffekt på maksimalt 40 kW til EJENDOMMEN. Der må ikke
forekomme overskridelser af denne effektgrænse i perioder på mere end 1 minut.
SELSKABET har ret til at installere en effektbegrænser, hvis dette findes nødvendigt

5.4 Fjernvarmens tryk
SELSKABET leverer et differenstryk på minimum xxx bar og max xx bar ved hovedhanerne.
Det er en forudsætning for dette differenstryk, at SELSKABETS krav til afkøling/returtemperatur
er overholdt (fremgår af pkt. 5.2) samt at effekten ikke er større end aftalt (fremgår af pkt.
5.3).
Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være xxx bar.

Ad 5.4
I evt. erstatningssager med brud på radiatorer eller andre skader, vil det have betydning, om
SELSKABET kan dokumentere, hvilket tryk der har været i fjernvarmesystemet i en bestemt periode.
SELSKABET bør derfor overveje, om trykforholdene i nettet registreres løbende i tilstrækkelig grad, så
disse data kan anvendes som dokumentation.
Det er præciseret, at differenstrykket er ved normal afkøling og effekt, da tryktabet i stikledningen
stiger ved større flow.

5.5 Leveringspunktet for fjernvarme
Leveringspunktet for fjernvarmen er ved hovedhanerne på stikledningen, medmindre der
foreligger en anden aftale med SELSKABET.
Leveringspunktet er det punkt, hvor SELSKABET er forpligtet til at levere varme til
EJENDOMMEN jf. Aftale om fjernvarmelevering.
Leveringspunktet definerer afgrænsningen af ejerskabet mellem SELSKABETS og EJERENS
tekniske installationer, dog med undtagelse af SELSKABETS måleudstyr.
I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder er leveringspunktet ved hovedhanerne på
stikledningen til hele EJENDOMMEN og ikke ved de enkelte bolig- eller erhvervsenheder.

Ad 5.5
Såfremt et fjernvarmeselskab ønsker at eje hele eller dele af tilslutningsarrangementet i
EJENDOMMEN, skal bestemmelsen om leveringspunktet ændres, så det angives, at leveringspunktet
er på afgangssiden af veksler/unit.
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I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder bør udgangspunktet være, at leveringspunktet er
ved stikledningsindføringen til hele EJENDOMMEN, også selvom der etableres direkte kundeforhold i
EJENDOMMEN. Overvejer selskabet at flytte leveringspunktet til de enkelte enheder i EJENDOMMEN,
er der mange forhold, som skal overvejes og aftales med EJEREN. Se mere under pkt. ad 2.6 om
direkte kundeforhold.

5.6 Opretholdelse af fjernvarmeleveringen
SELSKABET har pligt til at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarme til
rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand jf. pkt. 5.1-5.5.
SELSKABET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at afbryde forsyningen,
når dette er nødvendigt f.eks. i forbindelse med havari, nytilslutninger, ledningsændringer og
vedligehold.
Større ledningsarbejder med afbrydelser vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige
opvarmningssæson.

5.7 Ændring af fjernvarmeleveringen
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at ændre fjernvarmeleveringen, f.eks. tryk og
temperatur, så længe dette ikke medfører urimelige forhold for EJEREN.
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer som myndighederne foreskriver
eller anbefaler.
Såfremt en ændring af
fjernvarmeleveringen
kræver tilpasning af
EJERENS
tilslutningsarrangement eller varme- og brugsvandsinstallationer, påhviler udgifterne hertil
EJEREN.

Ad 5.7
Bestemmelsen tænkes alene anvendt i situationer, hvor lovgivningen eller myndighederne, f.eks. af
energi og/eller miljømæssige årsager, pålægger eller henstiller til SELSKABET at ændre sine
betingelser for fjernvarmeforsyning.
Ved ændring af leveringsbetingelser bør SELSKABET udarbejde en plan herfor samt oplyse, begrunde
og varsle denne plan i god tid over for EJERNE og LEJERNE. Se pkt. Ad. 3.12 om ændringer og
varsling. Der kan eventuelt blive tale om en indfasning, men det må vurderes nærmere i det enkelte
tilfælde.
En urimelig udgift kan f.eks. opstå ved, at hele EJERENS varmeinstallationen eller væsentlige dele
heraf skal udskiftes eller ombygges.

5.8 Videresalg af fjernvarme
EJEREN må ikke videresælge varme til tredjemand uden forudgående tilladelse fra SELSKABET.
Videresalg til tredjemand omfatter ikke levering af varme fra EJEREN af en ejendom til dennes
lejere.

5.9 Farvet fjernvarmevand
Fjernvarmevandet kan være tilsat et farvestof (typisk grønt), som afslører utætheder mellem i
tilslutningsarrangementet, så der kommer fjernvarmevand over i det varme brugsvand.
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Fjernvarmevandet eller farvestoffet er ikke farligt, men kan være meget farvegivende i
brugsvandet. Ved farvet brugsvand skal SELSKABET kontaktes hurtigst muligt.

6 TAKSTER FOR FJERNVARMELEVERING
6.1 Takstblad
Afregning finder sted efter de til enhver tid gældende takster, som fremgår af SELSKABETS
takstblad (prisoversigt).
SELSKABETS gældende takstblad er anmeldt til Forsyningstilsynet, og er offentligt tilgængeligt
på SELSKABETS hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til SELSKABET.

6.2 Takster for fjernvarmelevering
Taksterne for fjernvarmelevering består af følgende elementer, der tager udgangspunkt i de
nævnte omkostningstyper, men ikke nødvendigvis modsvarer disse én til én:
Tilslutningsbidrag (betales kun ved tilslutning eller udvidelse)
• Investeringsbidrag: Betaling for andel af fælles produktionsapparat og distributionsnet.
• Stikledningsbidrag: Betaling for etablering af stikledning.
Løbende bidrag
• Abonnementsbidrag: Betaling for administration og måleromkostninger.
• Effektbidrag: Betaling for de faste driftsomkostninger f.eks. afdrag på lån, vedligehold af
anlæg og varmetab i distributionsnettet.
• Forbrugsbidrag: Betaling for den brugte fjernvarmemængde (målt i kWh energi eller m 3
vandmængde).
• Returtemperaturbidrag / afkølingsbidrag: Ekstra betaling for utilstrækkelig afkøling af
fjernvarmevandet (se pkt. 6.10).

6.3 Gebyrer
Gældende gebyrer og deres størrelse fremgår af SELSKABETS til enhver tid gældende takstblad.

Ad 6.3
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Det vil være lettest at administrere for SELSKABET, hvis SELSKABET alene henviser til SELSKABETS
takstblad. Foretages der ændringer i takstbladet, så skal der ikke også ændres i
leveringsbestemmelserne.
Forsyningstilsynet har på tilsynsmødet 26. september 2005 godkendt, at der anvendes standardgebyrer
på el- gas- og varmeområdet. Disse kan findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
SELSKABET kan også anvende egne omkostningsbestemte gebyrer.
De anvendte gebyrer skal være anmeldt til Forsyningstilsynet.
Bemærk at rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg i henhold til Told- og Skattestyrelsens
cirkulære nr. SKM2004.273.TSS ikke er omfattet af momsloven (er momsfrie).
Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens §
13, stk. 1, nr. 11.

6.4 Tilslutningsbidrag
EJEREN betaler tilslutningsbidrag (investeringsbidrag og stikledningsbidrag) for at blive tilsluttet
fjernvarmeforsyningen.
Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter den takst, der er gældende på det tidspunkt,
hvor en aftale om tilslutning underskrives af EJEREN.
Tilslutningsbidraget skal være betalt af EJEREN, inden stikledningen etableres.
Der skal uanset om der suppleres med anden opvarmning betales fuldt tilslutningsbidrag.

Ad 6.4
Tilslutningsbidraget skal betales inden tilslutningen foretages. Er tilslutningsbidraget ikke betalt inden
etablering af stikledningen vil SELSKABETS tilgodehavende fortabes ved en tvangsauktion.

6.5 Investeringsbidrag
Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af SELSKABET. På SELSKABETS
foranledning skal EJEREN meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af
bidraget.
Investeringsbidraget dækker en del af EJERENS forholdsmæssige andel af de omkostninger
som SELSKABET har anvendt til etablering af fjernvarmeledninger og produktionsanlæg mv. i
forsyningsområdet. Den resterende del af SELSKABETS etableringsomkostninger afskrives over
de løbende betalinger (effektbidrag og for-brugsbidrag).

6.6 Supplerende investeringsbidrag
Foretages der efterfølgende udvidelser eller andre ændringer af EJENDOMMEN, der medfører et
udvidet effekt- og/eller varmebehov, har SELSKABET ret til at opkræve supplerende
investeringsbidrag. EJEREN har pligt til at meddele SELSKABET om sådanne ændringer skriftligt
og senest umiddelbart efter, at ændringen er gennemført.
Ved opførelse af en ny bygning på EJENDOMMEN har SELSKABET ret til at opkræve fuldt
investeringsbidrag for denne.
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Ad 7.6
Såfremt SELSKABET ikke anvender et standardinvesteringsbidrag (fast beløb), men f.eks. en sats i
DKK/m2 opvarmet areal, kan der opkræves supplerende investeringsbidrag, hvis bygningens areal
udvides.
Ved specielle ejendomme kan der ligeledes være ændringer af effektbehov, som bør medfører et
supplerende investeringsbidrag. Det anbefales, at betingelserne for dette aftales med EJEREN i den
konkrete Aftale om fjernvarmelevering.
Jf. Forsyningstilsynets afgørelse af 30. september 2020 (J.nr.: 19/13251) anses det efter
Varmeforsyningsloven at være rimeligt, at varmevirksomheden beregner et selvstændigt
investeringsbidrag for en selvstændig beliggende 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.

6.7 Stikledningsbidrag
Stikledningsbidraget dækker omkostninger til etableringen af stikledningen på EJENDOMMEN og
betales ud fra den på takstbladet gældende metode og takst.

Ad 7.7
Det kan eventuelt anvendes et fast beløb til stikledningsbidrag. I så fald bør selskabet altid skrive på
takstbladet, at standardstikledningsbidraget dækker op til f.eks. 25 meter stikledning, samt at der for
stikledninger længere end dette beregnes et individuelt stikledningsbidrag.
Beregnes stikledningsbidraget som en sats pr. løbende meter, bør det fremgå af takstbladet, hvordan
længden opgøres, f.eks. kanalmeter fra EJENDOMMENS skel og ind til soklen på EJENDOMMEN.

6.8 Byggemodningsbidrag
SELSKABET kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den
enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre SELSKABETS faktiske omkostninger til
etablering af distributionsnettet i udstykningsområdet.
Eventuel opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af SELSKABETS takstblad og skal
betales af udstykkeren inden etablering af distributionsnettet.

Ad 6.8
Selskabet kan, men skal ikke, opkræve byggemodningsbidrag. Selskabet skal være opmærksom på, at
opkrævning af byggemodningsbidrag i områder uden tilslutningspligt kan påvirke udstykkerens valg af
varmeforsyning. Modsat er det vigtigt at overveje den risiko selskabet påtager sig, hvis der ikke
opkræves byggemodningsbidrag, og tilslutningsprocenten bliver lavere end forventet.
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Selskabet kan vælge at opgøre byggemodningsbidraget efter de faktiske omkostninger til
byggemodning. Der må dog ikke opkræves mere end hvad det ville koste at få en ekstern entreprenør til
at udføre arbejdet.
Selskabet kan ifølge Forsyningstilsynets praksis også vælge at opkræve et tariferet
byggemodningsbidrag som et fast bidrag pr. m2 bygningsareal ud fra SELSKABETS erfaringstal ved
omkostninger til byggemodning.

6.9 Rabat til bygninger med lavt energiforbrug
Eventuelle rabatter, samt hvilke bygninger, der vil kunne opnå rabatterne, vil fremgå af
SELSKABETS gældende takstblad.
SELSKABET har ret til at vælge kun at give rabatterne til bygninger, hvis faktiske målte
fjernvarmeforbrug ikke overstiger det fastsatte maksimale forbrug eller de maksimale forbrug
for de angivne bygningsklasser jf. Bygningsreglementets energi-rammer.
SELSKABET har ret til at ændre eller helt ophæve gældende rabatter på effektbidraget for
bygninger, såfremt disse ikke længere kan anses for at udgøre en relativt lav belastning af
fjernvarmesystemet sammenlignet med den gennemsnitlige bygning.

Ad 6.9
SELSKABET kan vælge at give rabatter på investeringsbidraget og/eller effektbidraget til bygninger, der
har en relativt lav belastning af fjernvarmesystemet (lavt effekt-behov / energiforbrug).

6.10 Returtemperatur- eller afkølingsbidrag
Fjernvarmeselskabet kan anvende (eller senere indføre) et returtemperatur- eller
afkølingsbidrag, der vil fremgå af gældende Takstblad. Dette kan resultere i et tillæg eller evt.
et fradrag i den variable fjernvarmepris alt efter KUNDENS returtemperatur/afkøling. Det vil
fremgå af Takstbladet, hvordan bidraget beregnes ud fra returtemperaturen eller afkølingen.
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7 BETALING FOR FJERNVARMELEVERING
7.1 Betalingspligt
Der er betalingspligt for alle ydelser leveret af SELSKABET.
Betaling af forbrugsbidraget sker efter det målte forbrug på afregningsmåleren. Aflæsning af
fjernvarmemåleren til brug for afregning sker som angivet i pkt. 8.5.
Enhver betaling til SELSKABET er et afdrag på den ældste gæld til SELSKABET.

Ad 7.1
Såfremt der betales af på en samlet restance, f.eks. ved betalingsaftale, så skal indbetalingerne bruges
til at afdrage på den ældste gæld først.
Betales der iht. faktura/rate, må betalingen dog som udgangspunkt vedrøre den konkrete opkrævning,
hvilket også gør det nemmere at tage enkelte opkrævninger/ eller restancer jf. årsopgørelsen til inkasso
(betalingspåkrav) ved manglende betaling.

7.2 Aconto opkrævning
SELSKABET kan udskrive aconto-rater. Antallet af aconto-rater fastsættes af SELSKABET. Hvis
KUNDENS forbrug ændrer sig i forhold til aconto-fastsættelsen, kan SELSKABET tilpasse de
efterfølgende aconto-rater efter forudgående henvendelse til KUNDEN.
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Ad 7.2
SELSKABET fastsætter, om det vil udskrive aconto-rater og hvor mange. Det mest almindeligt
anvendte er månedlige aconto-rater eller kvartalsvise aconto-rater. Det vil afhænge af raternes
størrelse og SELSKABETS administrationspraksis, om man vælger det ene eller det andet interval for
aconto-raterne. Af likviditetsmæssige årsager samt i forhold til sikkerhed for betaling bør det aftales
med store KUNDER, at der udsendes aconto-rater månedligt. Til mindre KUNDER kan dette eventuelt
ske kvartalsvis.
Hvis der sker ændringer i forudsætningerne for aconto-beregningerne, bør SELSKABET rette
henvendelse til KUNDEN med underretning om, at der er behov for en forhøjelse af aconto-raterne.
Energioplysningsbekendtgørelsen (bek. nr. 2251 af 29/12/2020) stiller krav om, at acontoopkrævninger indeholder kontaktoplysninger på klageinstanser og energimyndigheder. Forslag til
tekst:
”Du kan finde informationer om fjernvarme, energiforbrug, mulige energiforbedringer mm.
på Energistyrelsens side: www.sparenergi.dk.
Instans for forbrugerklager vedrørende konkrete tvister med fjernvarmeselskabet:
www.energianke.dk.
Instans for klager af lovgivningsmæssig eller principiel karakter: www.forsyningstilsynet.dk.”
Iht. Energioplysningsbekendtgørelsen (bek. nr. 2251 af 29/12/2020) skal fakturaer og
faktureringsoplysninger fremsendes til slutkunder gratis.
Der må derfor ikke opkræves særskilt gebyr for, at en kunde får fremsendt faktura pr. post eller
betaler kontant ved SELSKABET.
Til gengæld vurderes det, at SELSKABET gerne må give en omkostningsbestemt rabat til de kunder,
der vælger at betale via elektronisk faktura, PBS el. lign.
Dette udledes af EU-kommissionens henstilling 2019/1660 af 25. september 2019, hvor det fremgår af
afsnit 8 at:
”I april 2018 indbragte en finsk domstol en anmodning om en præjudiciel afgørelse for Domstolen
(34). Kort sagt blev der spurgt til, om forpligtelsen til at tilbyde gratis fakturering bør forstås således,
at der ikke kan gives rabatter til kunder, der modtager fakturaer elektronisk. I retningslinjerne fra
2013 fremførte Kommissionen (35), at kravet om gratis fakturering ikke forhindrer, at kunder, der har
valgt en bestemt faktureringsmetode, får rabat. I sin dom af 2. maj 2019 indtog Domstolen en
lignende holdning.”

7.3 Årsafregning og flytteafregning
Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen jf. pkt. 8.5 og
senest 3 måneder efter flytteaflæsningen ved fraflytning af EJENDOMMEN/lejemålet jf. pkt. 4.1
og 4.3.

Ad 7.3
For så vidt angår udlejningsejendomme til beboelse, gælder i medfør af lejelovens bestemmelser, at
lejerne skal have udsendt opgørelser over varmeforbruget i det sidst forløbne regnskabsår senest 3
måneder efter dettes udløb. Både af hensyn disse lejere og til SELSKABETS egne KUNDER bør
afregningen foretages hurtigst muligt efter årsaflæsningen og senest 3 måneder efter denne.
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Tilbageføring kan ske ved at reducere varmeprisen inden året er gået. Overdækning skal dog som
udgangspunkt senest i det efterfølgende regnskabsår tilbageføres i form af en prisnedsættelse.
Undtagelsesvist kan tilbagebetalingen ske bagudrettet som et engangsbeløb til forbrugerne.
Uforholdsmæssigt store overdækninger kan desuden afvikles over en længere periode end et år ifølge
aftale med Forsyningstilsynet.
Selskaberne skal være opmærksomme på, at Energioplysningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr.
2251 af 29/12/2020 kræver, at selskabets kunder modtager en faktura på grundlag af faktisk forbrug
mindst én gang årligt.
Bekendtgørelsen stiller krav om, at alle faktiske afregninger af forbrug, hvilket betyder alle årsopgørelser
eller månedsopgørelser samt flytteopgørelser, men ikke aconto-opkrævninger, skal indeholde en række
oplysninger om blandt andet brændselssammensætning, drivhusgasemissioner og en sammenligning af
kundens forbrug med en referenceforbruger. Alle disse krav kan der findes vejledning til på Dansk
Fjernvarmes hjemmeside.

7.4 Betalingsfrist
Antallet af aconto-rater og raternes forfaldsdato fremgår af SELSKABETS takstblad.
Ved opkrævning for varmeforbrug tildeles KUNDEN en betalingsfrist på 14 dage fra
forfaldsdagen (løbedage). Ved betalingen inden for betalingsfristen beregnes ikke rente. Ved
manglende betaling efter udløbet af betalingsfristen, beregnes rente fra forfaldsdagen.

Ad 7.4
På grund af de digitale betalingsmetoder, vi har i dag, gælder der ikke længere et krav om at
betalingsfristen, dvs. tidsrummet fra fakturadatoen (udsendelsen) til betalingsdatoen, skal være i så
god tid, at der i betalingsfristen indeholdes et månedsskifte. Dette fremgår af en udtalelse fra
Forbrugerombudsmanden af 5. juli 2017.
Dansk Fjernvarme anbefaler dog fortsat, at betalingsfristen indeholder et månedsskifte, såfremt
SELSKABET har mulighed for dette.
Aconto-raten skal indeholde meddelelse om, at der ved en overskridelse af betalingsfristen vil blive
pålagt et rykkergebyr samt eventuelle renter.
Såfremt SELSKABET vil opkræve renter tidligere end 30 dage efter at faktura er sendt ud, skal
forfaldsdagen være kendt af KUNDEN i forvejen (jf. rentelovens § 3, stk. 2.).
Det foreslås derfor, at forfaldsdagene fremgår af takstbladet. Det er her vigtigt, at forfaldsdagene på
fakturaerne er i overensstemmelse med dem angivet på takstbladet.
Alle aconto-rater skal forsynes med en betalingsfrist.

7.5 Rykker for manglende betaling
Når det konstateres, at en regning ikke er betalt rettidigt, udsendes et rykkerbrev indeholdende
oplysning om følgende:
• At betalingsfristen er overskredet.
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•
•

•
•

At der ved udsendelse af rykkerbrevet er påløbet et rykkergebyr, som vil blive opkrævet
ved næste aconto-rate eller ved årsopgørelsen.
At såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets
betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso ved advokat eller den forenklede
inkassoprocedure.
KUNDEN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr (fjernvarmeselskabets egne
omkostninger ved behandling af restancen).
At der kan lukkes for varmen efter 10 dages fristen for betaling af rykkeren er udløbet.

Ad 7.5
SELSKABET bør på rykkerskrivelsen anføre, at hvis ikke der indbetales inden 10 dage fra afsendelsen
af rykkerskrivelsen vil der kunne pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger. (NB retsgrundlaget er
stadig ”mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen” selvom afsendelse med alm. brevpost
godt kan tage hen mod 10 dage).
Vedr. erhvervskunder:
Hvis skyldneren er en erhvervsvirksomhed, kan der udover rykkergebyret, inkasso-omkostninger mv.
opkræves et kompensationsgebyr på kr. 310,00 pr. forfalden faktura, jf. rentelovens § 9 a, stk. 3.
Pålægning af dette gebyr kræver intet varsel.
Såvel gebyr som renter kan opkræves sammen med næste rate/opgørelse eller ved årsopgørelsen
afhængigt af, hvordan SELSKABET har indrettet sit betalingssystem. I forbindelse med
rentetilskrivning skal man være opmærksom på, at renten maksimalt kan være den af Danmarks
Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 8 %. Rykkerbrevet kan evt.
også henlede KUNDENS opmærksomhed på, at manglende betaling kan medføre en inkassosag og
eventuel afbrydelse af varmeforsyningen, såfremt KUNDEN heller ikke ønsker at indgå i en
betalingsordning (SELSKABET skal have besluttet at det vil tilbyde betalingsordninger – ellers skal
dette fjernes) og heller ikke vil stille sikkerhed for fremtidige leverancer af fjernvarme.
For så vidt angår rykkergebyret skal SELSKABET være opmærksom på, at der ikke i henhold til
rentelovens regler kan kræves gebyr for mere end i alt 3 rykkerskrivelser inden for en
sammenhængende periode, hvor skyldneren til stadighed har været i restance vedrørende det samme
skyldforhold. Det gælder også selvom restancen vedrører forskellige ydelser (f.eks. 1 og 2 aconto).
Der er ikke noget krav om at SELSKABET skal tilbyde en betalingsordning. Men SELSKABET kan vælge
at skrive i rykkerbrevet, at KUNDEN ved henvendelse til SELSKABET i almindelighed vil kunne træffe
aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder,
samt at KUNDEN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.
Betalingsordning i form af frivilligt forlig indebærer, at SELSKABET kan indkræve fordringen ved
fogedrettens mellemkomst, uden at der foreligger en dom. Hvis der under betalingsordningen opstår
en restance på efterfølgende ordinære rater, gennemføres normal rykkerprocedure.
SELSKABERNE har forskellige procedurer i forhold til antallet af rykkere, og hvornår der sendes
lukkevarsel ud, og hvornår der sendes inkassomeddelelse ud.
Der er ikke krav om, at SELSKABET sender mere end 1 rykker for betaling. Nogle SELSKABER vælger
at sende rykker 1 og lukkevarsel i samme brev. Vælger SELSKABET at sende rykker 1 og lukkevarsel i
samme brev, skal tidspunktet for lukningen være efter 10 dages fristen for betalingen af rykkeren.
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Tidspunktet skal fremgå af meddelelsen, og der skal også fremgå, at KUNDEN kan undgå lukning, hvis
der stilles sikkerhed.
I mange tilfælde er manglende betaling en forglemmelse – f.eks. hvis KUNDEN er ny. Derfor skal
SELSKABET altid overveje, om det bare skal sende en almindelig rykker, som rykker 1 – eller om
rykkeren også skal indeholde lukkevarsel.
For god ordens skyld skal Dansk Fjernvarme gøre opmærksom på, at enkelte fogedretter, som en
betingelse for at køre ud på lukkebesøg, kræver, at der har været oplysning om muligheden for
sikkerhedsstillelse allerede i rykker 1. SELSKABET bør derfor kende den lokale fogedrets praksis på
dette område.

7.6 Inkasso
Hvis KUNDEN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist har betalt det skyldige beløb eller
truffet aftale med SELSKABET om sikkerhedsstillelse (eller betalingsordning og denne aftale er
misligholdt), fremsender SELSKABET en inkassomeddelelse, hvoraf følgende fremgår:
• At den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det
varslede inkassogebyr, samt
• At restancen herefter overgår til inkasso ved advokat (eller den forenklede
inkassoproces).
• At forsyningen kan afbrydes, hvis SELSKABET frygter for fremtidigt tab, og KUNDEN ikke
betaler eller ikke stiller sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti,
kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, eller
• (At der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis
inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt
betalingsordning).
Omkostningerne i forbindelse med evt. (betalingsordning), inkassobesøg, afbrydelse og
retablering af forsyning vil blive pålignet KUNDEN.
Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en LEJER, informerer SELSKABET samtidig
EJEREN om, at forsyningen kan blive afbrudt.

Ad 7.6
Der henvises til Restancevejledningen der behandler reglerne om inddrivelse udførligt.
Når det konstateres, at betalingsfristen i rykkerbrevet er overskredet, eller at en betalingsordning er
misligholdt, udsendes inkassomeddelelse. Inkassogebyret kan opkræves via næste a conto rate eller
tillægges restancen, hvorimod rykkergebyr og renter påregnes opkrævet i forbindelse med enten
næste rate/opgørelse eller årsopgørelsen.
Der kan ikke afbrydes for varmen på grund af gæld til SELSKABET. Der kan alene afbrydes for
varmen, hvis KUNDEN ikke betaler det skyldige beløb inden den fastsatte frist og KUNDEN ikke ønsker
at indgå en betalingsordning eller ønsker at træffe aftale om sikkerhedsstillelse for fremtidigt
varmeforbrug.
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Indgås der en betalingsordning eller stilles der sikkerhed for fremtidigt forbrug, fortsættes
varmeleverancen, og restancen kan inddrives ved retslig inkasso.
Hvis SELSKABET og KUNDEN har indgået en betalingsordning, og det konstateres, at denne
misligholdes af KUNDEN, bør der straks fremsendes en inkassomeddelelse.
Ved denne inkassomeddelelse vil det ikke være muligt at indgå en ny betalingsordning, da en løbende
ordning er misligholdt.
SELSKABET kan vælge at sende en rykker nr. 2 med lukkevarsel i stedet for et inkassovarsel.

7.7 Sikkerhedsstillelse
SELSKABET kan stille krav om sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende
risiko for, at SELSKABET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til KUNDEN.

Ad 7.7
Der skal foretages en individuel bedømmelse af KUNDENS forhold, inden der stilles krav om
sikkerhedsstillelse. Der kan kun stilles krav om sikkerhedsstillelse, såfremt KUNDEN, inden kravet
stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne overskridelser af betalingsfristerne.
Der kan kræves op til 5 måneders budgetteret løbende bidrag som sikkerhed.
Husk: Krav om sikkerhedsstillelse skal fremgå af SELSKABETS gældende takstblad, som er anmeldt til
Forsyningstilsynet.

7.8 Afbrydelse af varmeforsyningen
Opfylder KUNDEN ikke de i pkt. 7.6 eller pkt. 7.7 anførte betingelser, er SELSKABET berettiget til
ved lukkebesøg hos KUNDEN eller via fjernlukning at afbryde forsyningen.
Har SELSKABET ikke adgang til at lukke for varmeforsyningen på EJENDOMMEN, kan SELSKABET
afbryde varmeforsyningen ved opgravning og lukning for forsyningen i vejen.
Åbner KUNDEN for varmen efter SELSKABET har afbrudt forsyningen, kan SELSKABET
politianmelde KUNDEN for tyveri.

Ad 7.8
Hvis SELSKABETS repræsentant, der normalt skal have fuldmagt til at modtage betaling, ved
lukkebesøget ikke opnår betaling for restancen eller sikkerhedsstillelse for fremtidig leverance,
afbrydes der for varmeforsyningen – om fornødent ved fogedens hjælp.
KUNDEN får derefter udleveret en formular, hvoraf betingelserne for genoplukning fremgår.
Lukning for fjernvarmen ved opgravning bør ikke ske uden, der gentagne gange har været rettet
henvendelse til ejeren/lejeren for at få adgang til EJENDOMMEN for at lukke for varmen. Hvis adgang
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nægtes eller det ikke er muligt at komme i kontakt med EJER/LEJER, kan der ske afbrydelse af
fjernvarmen ved opgravning.

7.9 Genoptagelse af varmeforsyning
Forsyningen genoptages, når:
• Restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt,
eller
• Der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, jf. pkt. 7.5, eller
• (Der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis tidligere indgået
betalingsordning ikke er misligholdt.)

Ad 7.9
Der er ikke noget krav om at SELSKABET skal tilbyde en betalingsordning. Men SELSKABET kan vælge
at skrive i rykkerbrevet, at KUNDEN ved henvendelse til SELSKABET i almindelighed vil kunne træffe
aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder,
samt at KUNDEN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

8 MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG
8.1 Lækageovervågning
Ved fjernaflæsning og eventuel lækageovervågning påtager SELSKABET sig ikke ansvar for
lækager eller skader som følge af lækage.
SELSKABET har ikke ansvar for at opdage og oplyse EJEREN eller LEJEREN om lækager, selvom
SELSKABET har installeret og foretager lækageovervågning. Lækageovervågningen er
udelukkende en ekstra funktion, som giver SELSKABET en bedre mulighed for at opdage
lækager.

8.2 Afregningsmålerens maksimale afvigelse
Afregningsmåleren anses for at måle rigtigt, når denne ved afprøvning med metrologisk
sporbart måleudstyr har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider den til enhver tid
gældende lovgivning.

Ad 8.2
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Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning med metrologisk sporbart måleudstyr
(typisk i en akkrediteret prøvestand på et målerlaboratorie) har en afvigelse, som er mindre end eller
lig med lovgivningens krav.
Lovgivningens krav er fastsat i Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af
måleinstrumenter (BEK nr. 544 af 28. maj 2018) i Bilag 6.
Yderligere vejledningen omkring nøjagtighedskravene kan findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

8.3 Verificering af målenøjagtighed
SELSKABET gennemfører en egenkontrol af SELSKABETS afregningsmålere iht. gældende
lovgivning.
Egenkontrollen udføres typisk ved stikprøvekontrol. SELSKABET har i denne forbindelse ret til at
udskifte og kontrollere afregningsmåleren installeret på EJENDOMMEN, såfremt denne
udtrækkes til kontrol.

Ad 8.3
Lovgivningens krav til egenkontrol fremgår af Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til
måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (nr. 582 af 28. maj 2018).
Selskabet skal udføre en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at fjern-varmemålere i drift
ikke overskrider brugstolerancen (den maksimalt tilladelige afvigelse).
For etablering af egenkontrol og udførelse af stikprøver henvises der til yderligere vejledning på Dansk
Fjernvarmen hjemmeside.
For egenkontrol på målere med kontinuerlig driftsovervågning henvises der ligeledes til vejledning på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

8.4 Bimålere eller fordelingsmålere
Såfremt KUNDEN opsætter bimålere eller fordelingsmålere for intern opgørelse eller fordeling af
varmeforbruget, er dette SELSKABET uvedkommende.

Ad 8.4
Bimålere eller fordelingsmålere, der af KUNDEN anvendes til intern opgørelse eller fordeling af leveret
varmemængde, er SELSKABET uvedkommende i enhver henseende.

8.5 Fjernaflæsning af afregningsmåleren
Med henblik på afregning af fjernvarmeforbruget foretages periodiske fjernaflæsninger af
afregningsmåleren (trådløs overførsel af data fra afregningsmåleren).
Fjernaflæsningen der afregnes efter foretages normalvis efter følgende principper:
•

For årsafregnede KUNDER foretages aflæsningen sidste hverdag i december måned +/1 døgn.
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SELSKABET kan ud over til afregningsformål løbende hjemtage data med høj opløsning (f.eks.
minutværdier) fra afregningsmåleren ved fjernaflæsninger. Al målerdata håndteres og anvendes
iht. lovgivningen som beskrevet i pkt. 8.6.

Ad 8.5
Punkterne om måleraflæsning antager, at fjernvarmeselskabet anvender fjernaflæsning. Er dette ikke
tilfældet, skal bestemmelserne tilpasses.
Det skal bemærkes, at såfremt der konstateres en afvigelse mellem målerens stand på tælleværket
(vist på displayet) og den fjernaflæste værdi, er det målerens tælleværk, der er gældende jf.
lovgivningen.
Fra 25. oktober 2020 er der krav om, at alle nye afregningsmålere, der installeres, er fjernaflæselige
målere. Fra 1. januar 2027 skal alle afregningsmålere være fjernvarmelæselige.
En afregningsmåler er iht. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fjernaflæselig, når den kan aflæses uden
adgang til bygningen er nødvendig. Drive-by systemer og lignende er altså også defineret som
fjernaflæsning.
Energistyrelsen har vurderet, at hyppige fjernaflæsninger til bl.a. miljø- og ressourceformål på vandog varmeområdet uden samtykke kan ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, litra f.

8.6 Anvendelse og håndtering af målerdata
Dataopsamling og håndtering af data sker elektronisk og efter den til enhver tid gældende
lovgivning og retningslinjer fra Datatilsynet.
Den hjemtagne data fra afregningsmåleren anvendes til afregning samt til at levere
forbrugsinformationer til KUNDEN iht. lovgivningens krav.
Herudover anvendes den hjemtagne data udelukkende til analyser, driftsoptimering og
kundeservice internt i SELSKABET samt kan videregives til tredjepart i anonymiseret form.

Ad 8.6
SELSKABETS brug af måleroplysninger skal ske i henhold til reglerne i databeskyttelsesloven (lov nr.
502 af 23. maj 2018) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling af sådanne oplysninger. I øvrigt henvises til Dansk Fjernvarmes vejledning af om
persondata.

8.7 KUNDENS selvaflæsning til brug for afregning
På SELSKABETS anmodning skal KUNDEN foretage selvaflæsning af afregningsmåleren
(aflæsning af forbruget angivet i målerens display) og indsende aflæsningen på den af selskabet
angivne måde inden for et af SELSKABET fastsat tidsrum.
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8.8 SELSKABETS kontrolaflæsning af afregningsmåleren
SELSKABET har altid ret til at få adgang til måleren for at foretage en kontrolaflæsning (aflæsning
af forbruget angivet i målerens display).

8.9 Manglende aflæsning af afregningsmåler
Såfremt SELSKABET ikke kan hjemtage aflæsning via fjernaflæsning og efter henvendelse ikke
modtager KUNDENS selvaflæsning, kan der udstedes regning baseret på et af SELSKABET
beregnet forbrug, som er gældende indtil en korrekt aflæsning er foretaget.
Ved manglende selvaflæsning har SELSKABET ret til at foretage en kontrolaflæsning jf. pkt. 8.8.
for KUNDENS regning.

Ad 8.9
Se Dansk Fjernvarmes Vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug.

8.10 Melding af fejl ved afregningsmåleren
Såfremt EJEREN eller LEJEREN har en formodning om, at afregningsmåleren er beskadiget,
registrerer forkert eller står stille, er denne forpligtet til omgående at underrette SELSKABET
herom.

8.11 Fejl på afregningsmåleren og kontrol af denne
SELSKABET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre en målerkontrol af
afregningsmåleren.
Ligeledes kan KUNDEN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til SELSKABET forlange at få
afregningsmåleren kontrolleret.
Konstateres det, at måleren er defekt eller at målenøjagtigheden ikke lever op til lovgivningens
krav, afholdes samtlige omkostninger til målerkontrol, ny måler og udskiftning af SELSKABET.
Skyldes en konstateret fejl, at afregningsmåleren har været udsat for hærværk eller et uberettiget
indgreb, skal EJEREN dække samtlige omkostninger til målerkontrol, ny måler og målerskifte.
Har måleren været ude af drift, eksempelvis ved defekt eller afbrydelse af strømforsyningen,
fastsættes forbruget i perioden af SELSKABET ved beregning, og betalingen reguleres i
overensstemmelse hermed.
Såfremt KUNDEN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages
der hensyn til dette i beregningen af forbruget.

Ad 8.11
Bestemmelsen sikrer, at SELSKABET til enhver tid kan udføre en målerafprøvning, samt at KUNDEN
også kan forlange at få måleren afprøvet.
For at en KUNDE ikke ustandselig og gratis kan bede om målerafprøvning, kan der opkræves et gebyr,
f.eks. svarende til omkostningerne ved målerafprøvningen.
Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes
samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af SELSKABET.
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Se Dansk Fjernvarmes Vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug.
I henhold til branchenormen vil forbruget alene kunne reguleres tilbage end til begyndelsen af sidste
regnskabsår, dvs. indeværende år samt hele forudgående år, såfremt SELSKABET bærer ansvaret for
fejlen. Er fejlen KUNDENS skyld, kan der opkræves 3 år tilbage jfr. de almindelige regler om
forældelse.

9 DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF STIKLEDNING,
HOVEDHANER OG MÅLEUDSTYR
9.1 Stikledning og hovedhaner
SELSKABET ejer stikledningen og hovedhanerne, og har til enhver tid ret til at vedligeholde,
reparere eller udskifte disse.
Kræver EJERENS ændring af EJENDOMMEN eller dens anvendelse (forøget varmebehov, mm.),
at stikledningen skal ændres eller omlægges, foretages dette af SELSKABET efter aftale med
EJEREN og for EJERENS regning.
Hvis SELSKABETS forhold medfører behov for ændring af stikledningen, foretages ændringen og
omlægningen af SELKABET efter aftale med EJEREN og for SELSKABETS regning.
I forbindelse med arbejde på stikledningen skal EJEREN sikre, at SELSKABET har fri og uhindret
adgang til stikledningens placering på EJENDOMMEN med gravemaskine.

9.2 Byggeri, beplantning og terrænændringer over stikledningen
Det er ikke tilladt EJEREN at bygge (omfatter også terrasser, træskure, mv.), ændre terræn i
væsentligt omfang eller plante træer og buske (undtagen en krydsende hæk) inden for 1 meter
på hver side af stikledningen uden aftale med SELSKABET.
Vælger EJEREN at foretage sådanne ændringer uden aftale med SELSKABET, kan SELSKABET
kræve området inden for 1 meter på hver side af stikledningen frilagt igen og/eller pålægge
EJEREN de ekstraomkostninger, der følger i forbindelse med senere arbejde på stikledningen.
Alternativt kan SELSKABET beslutte, at der skal etableres hovedhaner og afregningsmåler i et
skab ved skel for EJERENS regning. Stikledningen efter de nye hovedhaner betragtes herefter
som en del af EJENDOMMENS tilslutningsarrangement, hvilket betyder at ejerskab og
vedligeholdelsespligt overgår til EJEREN.

Ad 9.2
Ønsker EJEREN at bygge over stikledningen, kan en alternativ løsning være at få stikledningen lagt i
foringsrør for EJERENS regning, så SELSKABET har mulighed for at udskifte den, og dermed kan
beholde ejerskabet.

9.3 Ændringer eller flytning af måleudstyr
SELSKABET har ret til at udskifte, flytte eller ændre måleudstyret, hvis det anses for
nødvendigt. Omkostningerne afholdes af SELSKABET, medmindre den påkrævede ændring
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skyldes EJERENS forhold, f.eks. at måleudstyret får en uhensigtsmæssig placering ifm. en
ombygning.
Ønsker EJEREN måleudstyret flyttet eller ændret, skal dette godkendes af SELSKABET, og
omkostningerne betales af EJEREN.
Såfremt det er nødvendigt for EJERENS VVS-installatør at afmontere afregningsmåleren ifm.
arbejde på tilslutningsarrangementet (installations-plomberingen bliver brudt), skal EJEREN
aftale dette med SELSKABET, evt. via VVS-installatøren.
Afregningsmåleren skal behandles og opbevares forsvarligt under arbejdet. Omkostninger til
reparation eller udskiftning af måleren, som skyldes skader opstået i forbindelse med arbejdet,
afholdes af EJEREN. Krav mod VVS-installatøren er SELSKABET uvedkommende.
Efter montering og idriftsættelse af afregningsmåleren skal EJEREN sikre, at der bestilles en ny
målerplombering ved SELSKABET jf. gældende takstblad.

Ad 9.3
Det kan eksempelvis forekomme, at SELSKABET ønsker måleudstyret flyttet fra returløbsledningen til
fremløbsledningen eller i forbindelse med ændring af interne ledninger.

9.4 Fast strømforsyning og elforbrug til måleudstyr
Ved måleudstyr, der skal tilsluttes bygningens 230V-net, betaler EJEREN for tilslutningen.
Tilslutningen skal ske før de øvrige sikringer i eltavlen og skal udføres af en autoriseret
elinstallatør.
Elforbruget til drift af måleudstyret betales af KUNDEN.
Batteridrevet måleudstyr
Ved batteridrevet måleudstyr betaler SELSKABET for udskiftning af batteriet.

10 DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF EJERENS TEKNISKE
INSTALLATIONER
10.1 Autorisation
Arbejde på EJENDOMMENS tilslutningsarrangement samt på varmeinstallationer med direkte
tilslutning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.
Det anbefales, at der i forbindelse med service, reparationer og udskiftning altid anvendes VVSinstallatører, som er uddannet under Fjernvarmens Serviceordning. Firmaer tilsluttet ordningen
kan findes på www.fjernvarmensserviceordning.dk.

Ad 10.1
Se Ad 3.10.
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10.2 Aftapning, påfyldning og gennemskylning af installationer
Ved reparation og vedligeholdelse af de tekniske installationer må aftapning af fjernvarmevand
kun foretages af VVS-installatøren efter aftale med SELSKABET.
Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder skal de tekniske installationer gennemskylles
grundigt med brugsvand.
Ved direkte tilslutning bør påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen normalt ske med
fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

10.3 Tilslutningsarrangement samt varme- og
brugsvandsinstallationer
EJEREN vedligeholder tilslutningsarrangementet samt varme- og brugsvandsinstallationerne.
Dette omfatter alt efter hovedhanerne på nær måleudstyret, der jf. pkt. 3.8 ejes og
vedligeholdes af SELSKABET.
EJEREN er ansvarlig for, at tilslutningsarrangementet samt varme- og
brugsvandsinstallationerne holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift, regulering,
risiko for lækager, afkøling, bakteriebekæmpelse, mv. Dette omfatter bl.a., at installationerne
ikke er tilkalkede og at temperatur-reguleringen fungerer, så der kan opnås en tilfredsstillende
afkøling jf. kravet i pkt. 5.2.
For varmeinstallationer med direkte tilslutning omfatter det ligeledes, at EJERENS interne
varmesystem (radiatorer, gulvvarme, rør, mv.) altid er i en tilstand, så det med sikkerhed
minimum kan holde til det højest forekommende tryk, som er angivet i pkt. 5.4.
Såfremt EJEREN udviser uagtsomhed ved drift, vedligeholdelse eller manglende tilsyn af
tilslutningsarrangementet eller varme- og brugsvandsinstallationerne, så der derved påføres
SELSKABET tab eller ulemper, er EJEREN erstatningsansvarlig overfor SELSKABET.
Konstateres der lækager i EJERENS varme- og brugsvandsinstallationer, f.eks. som følge af
frostsprængninger, og kan SELSKABET ikke få kontakt til EJEREN med henblik på at få lukket
hovedhanerne, er SELSKABET berettiget til at rekvirere låsesmed og få lukket hovedhanerne for
EJERENS regning. Er der opstået skade på SELSKABETS ejendom (måler og stikledning efter
indføring til og med hovedhaner) pga. slukket varmeanlæg og manglende frostsikring af
rummet, er SELSKABET ligeledes berettiget til at udbedre disse skader for EJERENS regning.
EJEREN er altid erstatningsansvarlig for spild af fjernvarmevand og varmeenergi ifm. lækager i
de tekniske installationer.
KUNDEN bør via. aflæsning på afregningsmålerens display eller via forbrugsdata på webportal
såfremt SELSKABET har dette føre løbende kontrol med forbruget af hhv. energi og
vandmængde, så lækager eller målerfejl kan opdages hurtigst muligt.
Retter EJEREN ikke forhold ved de tekniske installationer efter henstilling fra SELSKABET, er
SELSKABET berettiget til at afbryde fjernvarmeforsyningen indtil forholdene er bragt i orden,
såfremt sikkerhedsmæssige hensyn taler herfor.
EJERENS betjening af SELSKABETS hovedhaner
EJEREN kan betjene SELSKABETS hovedhaner i forbindelse med arbejde på de tekniske
installationer. Hovedhanerne skal altid være enten helt åbne eller helt lukkede.
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Ad 10.7
En afgørelse fra Energiklagenævnet den 13. oktober 2005 (J.nr.: 21-345) fastslår, at EJEREN er
erstatningspligtig for spild af fjernvarmevand og energi i forbindelse med en lækage, hvis
leveringsbestemmelserne fastsætter dette.

10.4 Driftsforstyrrelser
Driftsforstyrrelser i de tekniske installationer, herunder tilstopning af snavssamleren, afhjælpes
af EJERENS VVS-installatør for EJERENS regning.

Ad 10.8
En afgørelse fra Ankenævnet på Energiområdet fra 30. maj 2018 (sag SPA-18/08264) fastslår, at
SELSKABET ikke er forpligtet til at dække omkostninger til service og rensning af EJERENS anlæg,
såfremt leveringsbestemmelserne fastsætter, at det er EJERENS eget ansvar.
Ønsker SELSKABET at tilbyde rensning af snavssamler efter ledningsarbejde, kan 10.8 erstattes af
følgende:
”Driftsforstyrrelser i de tekniske installationer afhjælpes af EJEREN (VVS-installatøren) for EJERENS
regning.
Tilstopning af snavssamleren foranlediget af SELSKABETS arbejde på distributionsnettet i området kan
dog afhjælpes af SELSKABET ved henvendelse til SELSKABET.”

10.5 Forceret drift
Forceret drift betyder, at bygningen planlagt opvarmes hurtigt over en kort periode, hvilket
typisk forekommer efter såkaldt natsænkning.
For høj returtemperatur iht. pkt. 5.2 som følge af forceret drift må ikke forekomme.
Ved udetemperatur under 0 °C må forceret drift ikke forekomme.

10.6 Væsentlige ombygninger
Ved væsentlige ombygninger skal de tekniske installationer opfylde SELSKABETS på
ombygningstidspunktet gældende Leveringsbestemmelser for fjernvarme.

11 OPSIGELSE AF AFTALE OM
FJERNVARMELEVERING
11.1 Opsigelse og opsigelsesvarsel
Hvis der er tilslutningspligt/forblivelsespligt på en ejendom, skal denne respekteres. Dette
betyder, at EJEREN ikke kan udtræde og er forpligtet til at betale faste bidrag til SELSKABET,
også selvom der ikke aftages fjernvarme.
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Hvis der ikke er tilslutningspligt/forblivelsespligt på en ejendom, har EJEREN ret til at opsige
leveringsforholdet med et varsel på 18 måneder til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelsestidspunktet er ved opsigelsesfristens udløb.

Ad 11.1
Tilslutningspligt / forblivelsespligt
Hvis kommunen har pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt på EJENDOMMEN, kan EJEREN ikke
opsige aftaleforholdet, og er forpligtiget til at betale de faste bidrag til SELSKABET, uanset om der
aftages fjernvarme eller ej. Der er ikke aftagepligt efter reglerne i Varmeforsyningsloven.
Der er dog aftagepligt for blokvarmecentraler (ejendomme over 250 kW) i områder udlagt til
fjernvarmeforsyning før den 1. januar 2019.
En EJER, der ikke aftager fjernvarme, men som fortsat er forpligtiget til at betale det faste bidrag kan
fortsat være andelshaver.
Tilslutnings- eller forblivelsespligt kan være pålagt med hjemmel i Varmeforsyningsloven efter reglerne
i Tilslutningsbekendtgørelsen eller gennem en lokalplan med hjemmel i Planloven.
Begge muligheder blev fjernet pr. 1. januar 2019, og der kan efter denne dato ikke pålægges nye
tilslutnings- eller forblivelsespligter.
Kun hvis bebyggelsen nedrives og ikke genopføres, eller andre særlige omstændigheder gør sig
gældende, kan eksisterende tilslutnings- eller forblivelsespligter ophæves.
Tilslutningspligten/forblivelsespligten kan kun ophæves af kommunen. Ophæves
tilslutningspligten/forblivelsespligten kan EJEREN udtræde med det angivne varsel og evt. betale
udtrædelsesgodtgørelse.
Kommunen kan/skal under bestemte omstændigheder give dispensation fra tilslutnings- eller
forblivelsespligten f.eks. ved lavenergibyggeri. Kommunen har pligt til at høre SELSKABET forud for, at
kommunen giver en EJER dispensation fra tilslutningspligten/forblivelsespligten.
Opsigelsesvarsel
Kun EJEREN af en ejendom kan opsige aftalen om varmelevering. LEJEREN kan ikke opsige aftale om
varmelevering heller ikke selv om LEJEREN har etableret direkte kundeforhold.
Klima – Energi- og Forsyningsministeren har i forbindelse med ændring af varmeforsyningsloven i
2018 i et høringsnotat, jf. høringsnotat, side 9-10, til ændring af varmeforsyningsloven (L97/L98 af
2018), tilkendegivet at aftale om fjernvarmelevering ikke er omfattet af opsigelsesreglerne i
forbrugeraftaleloven.
Som følge af ministerens udmelding betyder det, at opsigelsesvarslet er 18 måneder kan bruges i
aftale om varmelevering.
Forsyningstilsynet - det tidligere Energitilsyn - har tidligere vurderet, at et opsigelsesvarsel på 18
måneder er rimeligt.

11.2 EJERENS pligter ved udtræden efter opsigelse
På udtrædelsestidspunktet har EJEREN pligt til at betale:
a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
b) Eventuelt skyldige bidrag.
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c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen fra distributionsnettet,
fjernelse af stikledningen fra distributionsnettet frem til EJENDOMMENS skel samt
nedtagning af måler og andet udstyr tilhørende SELSKABET.
d) Omkostninger til eventuel fjernelse af SELSKABETS stikledning på EJENDOMMEN.
e) Evt. andel af underdækning opgjort på udtrædelsestidspunktet.
Hvis SELSKABET på tidspunktet for opsigelsen ikke har aftaler om levering af tilsvarende
varmekapacitet til nye KUNDER, kan SELSKABET endvidere opkræve en godtgørelse af EJEREN
for udtræden:
f) En godtgørelse for udtrædelse, der svarer til EJERENS andel af SELSKABETS samlede
anlægsudgifter som opgjort i den seneste anmeldte priseftervisning til
Forsyningstilsynet på udtrædelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har
været indregnet i priserne frem til udtrædelsestidspunktet.
EJERENS forholdsmæssige andel beregnes på baggrund af opvarmet areal iht. BBR i
regnskabsåret inden opsigelsen.

Ad 11.2
Ved udtræden af SELSKABET ”rydder EJEREN op efter sig økonomisk” og betaler de udgifter der er
forbundet med udtræden samt sin andel af SELSKABETS gæld.
Udtrædelsesgodtgørelsen skal som udgangspunkt dække den udtrædende EJERS andel af
SELSKABETS gæld, så der ikke påføres de KUNDER, der fortsat aftager varme, en økonomisk byrde.
To betingelser skal være opfyldt, for at et SELSKAB kan kræve udtrædelsesgodtgørelse:
•
Der skal være hjemmel for udtrædelsesgodtgørelse i vedtægter og/eller
leveringsbestemmelser
•
Den ledige kapacitet, der opstår, når en EJER udtræder, må ikke umiddelbart kunne afsættes
til nye KUNDER.
Ved tvister om opkrævningen eller fastsættelsen af udtrædelsesgodtgørelse kan EJEREN indbringe
sagen for Ankenævnet på Energiområdet.
Ad a)
Der er tale om den normale årsopgørelse.
Ad b)
Skyldige bidrag kan være resterende tilslutningsbidrag, forbrugsbidrag, fast bidrag mv.
Ad c)
Beløbet kan være en fast takst gældende overalt i forsyningsområdet, eller afbrydelsen kan foretages
efter regning.
Hvis EJEREN ejer fjernvarmeunitten, skal EJEREN også selv afholde omkostningen til fjernelse, hvis
EJEREN ønsker at udtræde af SELSKABET.
Ad d)
EJEREN skal betale for fjernelse af den del af stikledningen, der etableres i tracéet fra EJENDOMMENS
skel og ind til soklen på EJENDOMMEN,
Hvis EJEREN ønsker at spare udgiften til fjernelsen af stikledningen, bør SELSKABET normalt
imødekomme dette. Der bør udarbejdes skriftlig aftale, så efterfølgende EJERE ikke senere kan
forlange stikledningen fjernet på SELSKABETS bekostning. En sådan aftale skal tinglyses på
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EJENDOMMEN for EJERS regning. Herved sikrer SELSKABET sin rettighed over for senere godtroende
erhververe af EJENDOMMEN.
Det bemærkes, at Ankenævnet på Energiområdet den 1. august 2007 i en konkret sag har afgjort, at
et fjernvarmeselskab ikke kunne kræve, at EJEREN skulle betale for fjernelse af den del af
stikledningen, der eventuelt befinder sig på offentlige eller private fællesarealer uden for
EJENDOMMENS skel.
Ad e)
Det fremgår af en byretsdom fra retten i Nykøbing Falster (BS 1-12/2017) at underdækning, der var
aftalt med Forsyningstilsynet, også kunne indregnes i udtrædelsesgodtgørelsen. Underdækningen fra
tidligere år var en følge af for høje afskrivninger ift. opkrævninger.
Ad f)
Den hidtidige formulering af e) er ændret til denne formulering:
Hvis SELSKABET på tidspunktet for opsigelsen ikke har aftaler om levering af tilsvarende
varmekapacitet til nye KUNDER, kan SELSKABET endvidere opkræve en godtgørelse af EJEREN for
udtræden.
Formuleringen er ændret i forhold til den tidligere udgave af Alm. Bestemmelser. Før 1. januar 2019,
hvor man ophævelse muligheden af tilslutningspligt/forblivelsespligt, der var der større mulighed for
at planlægge, at nyudstykninger og lign. ville blive modtagere af fjernvarme. I dag er det op til den
enkelte EJER at beslutte, om vedkommende vil have fjernvarme eller ej – og det betyder, at selv med
store nyudstykninger indenfor SELSKABETS område, er det ikke sikkert, at der kommer en eneste ny
kunde. Derfor skal SELSKABET alene se på de aftaler som de allerede har indgået, når der kommer en
anmodning om udtræden.
Udtrædelsesbeløb
Udtrædelsesgodtgørelsen opgøres på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til
Forsyningstilsynet på udtrædelsestidspunktet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes EJERS
andel af SELSKABETS samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været
indregnet i priserne.
Den udtrædendes EJERS andel af SELSKABETS anlægsudgifter, med fradrag af foretagne
afskrivninger, beregnes på grundlag af en fordelingsmetode. Fordelingsnøglen bør afspejle EJERENS
effektbehov og kan opgøres efter samme princip som investeringsbidraget eller det løbende
effektbidrag. De typiske fordelingsmetoder er 1) den samlede registrerede tilslutningsværdi eller 2)
det afgiftspligtige areal eller 3) rumfang. I leveringsbestemmelsen er opvarmet areal iht. BBR valgt
som standardmetode.
Andelen gøres op i regnskabsåret inden opsigelsen.
Regneark til beregning af udtrædelsesgodtgørelse kan tilgås fra Dansk Fjernvarmes hjemmeside under
denne vejledning.
Se følgende eksempel:
Udtrædelsesgodtgørelsen kan opgøres således: Der er 18 måneders opsigelsesfrist. SELSKABETS
regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. EJEREN opsiger den 20. januar 2020 til udtræden den
30. juni 2022. Den afskrevne restværdi af SELSKABETS afskrivningsberettigede aktiver pr. 30. juni
2021 udgør 40.000.000 kr. Dette er restværdien af aktiverne opgjort efter varmeforsyningslovens
afskrivningsbestemmelser. Bemærk, at der tages udgangspunkt i værdien pr. 30. juni 2021, da det er
den senest anmeldte priseftervisning forud for udtrædelsestidspunktet den 30. juni 2022. Den
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udtrædendes andel af de faste bidrag opgøres på grundlag af den anmeldte priseftervisning for
regnskabsåret 2018/2019.
EJEREN har betalt faste bidrag på 5.000 kr., ekskl. moms for året, og SELSKA-BETS samlede
indtægter fra de faste bidrag udgør 10.000.000 kr., ekskl. moms i regnskabsåret 2018/2019.
Den udtrædendes andel af aktiverne opgøres således:
Andel af fast bidrag i 2018/2019 udgør 5.000 kr./10.000.000 kr. = 0,05 %
Udtrædelsesgodtgørelse, svarende til den udtrædendes andel af anlæggets rest-værdi, 40.000.000 kr.
x 0,05 % = 20.000 kr. Dette beløb opkræves uden moms.
Se også Bilag 1 med regneark til beregning af udtrædelsesgodtgørelse på Dansk Fjernvarmes
hjemmeside.
Moms på udtrædelsesgodtgørelse
På baggrund af en række henvendelser fra revisorer og advokater rettede Dansk Fjernvarme i maj
2001 henvendelse til SKAT og bad om en udtalelse vedrørende spørgsmålet om moms på
udtrædelsesgodtgørelse. Se cirkulære nr. 2123/01.
Det fremgår af SKATS udtalelse, at: “Godtgørelsen efter standardvedtægtens § 5 e [red. nuværende

standard for Leveringsbestemmelse for fjernvarme pkt. 4.2 f] vil være momsfri i det omfang, den ikke
knytter sig til en fremtidig leverance af varme eller modsvares af en tidligere leverance af varme. For
så vidt angår de øvrige poster i den opgørelse, der udarbejdes i forbindelse med en EJERS udtræden,
så beror det på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om der foreligger afgiftspligt efter
momsloven”.
Dansk Fjernvarme fortolker SKATS udtalelse således:
”De faktiske omkostninger” – Dansk Fjernvarmes standard for Leveringsbestemmelser for fjernvarme
punkt. 4.2 a-e.
De faktiske omkostninger, der er forbundet med afbrydelse af fjernvarmeforsyningen, herunder
fjernelse af ledninger, nedtagning af måler samt eventuelle skyldige beløb mv., er momspligtige.
“Betaling af den udtrædende EJERS andel af gælden”- pkt. f. Godtgørelsen, hvilket vil sige “betaling af
den udtrædende EJERS andel af gælden”, vil derimod være momsfri, idet den som ovenfor nævnt
ikke modsvares af en leverance af varme.
Det er dog vigtigt at bemærke, at SKATS udtalelse alene er vejledende, idet SKAT på daværende
tidspunkt ikke kunne give bindende forhåndsbesked vedrørende momsspørgsmål.
Det betyder, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales moms af “den udtrædende EJERS andel af
gælden”, jf. Dansk Fjernvarmes standard for Leveringsbestemmelser for fjernvarme punkt. 4.2 f, i den
konkrete sag vil bero på en konkret vurdering hos SKAT.
Selvom momsproblematikken således beror på en konkret vurdering, er det på baggrund af SKATS
udtalelse – og de tilkendegivelser, Dansk Fjernvarme har fået fra flere skatteregioner – foreningens
opfattelse, at der som udgangspunkt ikke skal betales moms af “den udtrædende EJERS andel af
gælden”, jf. Dansk Fjernvarmes standard for Leveringsbestemmelser for fjernvarme punkt. 4.2 f. Vi vil
derfor anbefale, at SELSKABERNE som udgangspunkt undlader at opkræve moms af dette beløb.
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11.3 SELSKABETS pligter og rettigheder ved EJERENS udtræden
SELSKABET har ret og pligt til at afkoble og fjerne SELSKABETS stikledning, hovedhaner,
måleudstyr, mv. på EJENDOMMEN for EJERENS regning.
Såfremt EJEREN og SELSKABET indgår aftale herom, kan SELSKABET dog lade stikledningen på
EJENDOMMEN blive liggende i jorden efter afkobling, hvorefter ejerskabet af stikledningen og
alle forhold omkring denne overgår til EJEREN. I så fald skal EJEREN ikke betale for fjernelsen
af stikledningen. Aftalen mellem EJEREN og SELSKABET tinglyses for EJERENS regning.
Fælles stikledning eller distributionsledning
SELSKABET har ret til at lade fælles stikledninger eller distributionsledninger på EJENDOMMEN
ligge uden kompensation til EJEREN og disse vil forsat være omfattet af Leveringsbetingelser
for fjernvarme (SELSKABETS adgangsret, forbud mod at bygge ovenpå, mv.). Ledningerne har
fortsat tilstedeværelsesret på EJENDOMMEN og gæsteprincippet er fraveget.

Ad 11.3
Det bør tydeligt fremgå af det tinglyste dokument, at EJEREN nu ejer en ”død” stikledning på
EJENDOMMEN. Stikledningen skal frakobles distributionsledningen, da det ellers vil give unødigt
varmetab og risiko for lækage.

11.4 SELSKABETS opsigelse af Aftale om fjernvarmelevering
For ejendomme hvor SELSKABET ikke har forsyningspligt, kan SELSKABET opsige
leveringsaftalen med et skriftligt varsel på minimum 24 måneder. Ved opsigelse fra
SELSKABETS side, skal EJEREN ikke betale udtrædelsesgodtgørelse og øvrige
afbrydningsomkostninger ud over skyldige beløb.

11.5 Formue ved udtræden
En udtrædende EJER har ikke krav på nogen andel af SELSKABETS formue i forbindelse med
udtrædelsen.

12 TILSYNS – OG KLAGEMYNDIGHED MV.
12.1 Ankenævnet på Energiområdet
Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
www.energianke.dk
post@energianke.dk
Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som
eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning,
ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.
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Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få
tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Ad 12.1
Når der opstår en tvist mellem en EJER/LEJER og et SELSKAB, og afviser SELSKABET helt eller delvis
EJERS/LEJERS krav, skal SELSKABET give oplysning om det alternative tvistløsningsorgan,
Ankenævnet på Energiområdet, hvortil EJER/LEJER kan indbringe en tvist mellem SELSKABET og
EJER/LEJER.
Informationen skal indeholde oplysninger om Ankenævnet på Energiområdets adresse og
hjemmeside. Informationen skal også være klar, forståelig og lettilgængelig på SELSKABETS
hjemmeside, hvis en sådan findes, og, hvis det er relevant, i de generelle aftalevilkår.
Når et SELSKAB træffer afgørelse i en konkret forbrugerklagesag, skal informationen gives skriftligt på
papir i afgørelsen eller på andet varigt medie, f.eks. en e-mail.
Når SELSKABET behandler en skriftlig klage fra en EJER/LEJER, skal SELSKABET altid oplyse om
EJER/LEJER om muligheden for at klage.
I henhold til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) af
29. april 2015 er SELSKABERNE med virkning fra 1. oktober 2015 forpligtede til at give information på
deres hjemmeside om muligheden for at påklage afgørelsen. SELSKABERNE er forpligtede til at linke
fra deres hjemmesider til de respektive tilsyn og ankenævn på energiområdet.
Fra februar 2016 skal SELSKABET tillige klart og tydeligt indsætte et elektronisk link til EUKommissionens onlineplatform (OTB-platformen).
Linket skal fremstå tydeligt på SELSKABETS hjemmeside og skal derudover angive SELSKABETS emailadresse.
SELSKABET skal samtidig oplyse EJER/LEJER om, at online-platformen kan anvendes i forbindelse med
behandling af en klage.
Informationen skal gives på SELSKABETS hjemmeside.
Fremsætter SELSKABET et tilbud til en EJER/LEJER i en e-mail, skal e-mailen indeholde et link til
online-platformen. Hvis det er relevant, skal oplysningerne også være tilgængelige i de skriftlige
aftalevilkår mellem SELSKABET og EJER/LEJER.
Der kan ikke klages over Ankenævnets afgørelser til Erhvervs- og Vækstministeren eller andre
administrative myndigheder, herunder Folketingets Ombudsmand. Ankenævnets afgørelser kan
afprøves ved domstolene.

12.2 Forsyningstilsynet
Forsyningstilsynet
Torvegade 10,
3300 Frederiksværk
Tlf.: 41 71 54 00
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www.forsyningstilsynet.dk
post@forsyningstilsynet.dk
Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) behandler klager over generelle forhold efter
Varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle
leveringsbestemmelser.

Ad 12.2
Når et SELSKAB har behandlet en klage fra en EJER/LEJER, og EJER/LEJER ikke har fået medhold eller
på anden vis fortsat er utilfreds, er der mulighed for at klage over afgørelsen, og EJER/LEJER gives
klagevejledning.
Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter
energiforsyningslovene og regler udstedt i medfør af loven.
Forsyningstilsynet kan tage stilling til generelle og principielle spørgsmål, eksempelvis om
leveringsbestemmelser eller priser er i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven.

12.3 Energiklagenævnet
Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg Tlf.: 72 40 56 00
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/
nh@naevneneshus.dk
Når Forsyningstilsynet har truffet en afgørelse, kan EJER/LEJER anke afgørelsen ved at sende
en klage Energiklagenævnet.
EJER/LEJER kan ikke anke til Energiklagenævnet over afgørelser fra Ankenævnet på
Energiområdet.

12.4 EU’s klageportal
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er
særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på
http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af klage skal SELSKABETS e-mailadresse angives.
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