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Varmeforsyningen i Danmark har siden 1981 hvilet på, at varmeforsynings virksomhederne 
må – og kun må – indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen (hvileisigselv
princippet).1 Der gælder få, men vigtige modifikationer af hvileisigselvprincippet.

Enafdemestvæsentligemodifikationer
relaterersigtilprisfastsættelsenmellem
varmeforsyningsvirksomheder.Deter
princippetom,atvarmeforsynings
virksomheder,derråderovereneller
flereeksisterende,faktiske,mulige,
realistiskeoglovligesubstitutions
muligheder,alenekanprisfastsættesin
varmesvarendetildenlavesteafden
omkostningsbestemteprisog
substitutionsprisen–idagligtale
substitutionsprisprincippet.Energi
klagenævnetharienafgørelseudtalt,
atsubstitutionsprisprincippetsformål
eratmodvirkeurimeligepriser.

Ipraksisbrugesprincippetførstog
fremmestpåvarmeproduktion,og
historisksetharsubstitutionspris
princippetisærdomineretindenfor
prisfastsættelseafvarmefraforbrænding
afaffald.Mensubstitutionsprisprincippet
gælderogsåforvarmetransmissions
ogdistributionsanlæg,dvs.,hvorvarmen
kanføresfremadalternativeveje.

Atbrugesubstitutionsprisprincippeter
betingetaf,atvarmemodtagerenharet
fysiskeksisterendealternativtvarme
forsyningsanlægmedtilstrækkelig
kapacitetogtilstrækkeligtbrændsel,og
atanlæggeterlovligtatbruge,herunder
lovligtkanproduceregrundlast.Fra
myndighedernessidekanderf.eks.
værefastlagtbestemtebrændslereller

brændselsmængder,dermåanvendes
ellerikkeanvendes.Idissesituationer,
hvorvarmemodtagerenikkehar
tilstrækkeligkapacitettilatsubstituere
heledenproduktion,sommodtageren
harbehovfor,erdetimidlertidikkehelt
afklaret,ommanvilansevarme
modtagerensalternativfordelvis
substitutionsmulighed.

Findesderensubstitutionsmulighed,vil
udgangspunktetværesubstitutions
mulighedensgennemsnitligeproduktions
pris(imodsætningtildensmarginalpris).
Substitutionsprisenerderforikkeden
omkostning,somvarmemodtageren
underdegivneomstændighederselv
kunneproduceredenpågældendevarme
mængdetil,mendengennemsnitlige
omkostningsomdenvillevære,hvis
varmemodtagerenshelebehovblev
produceretpåvarmemodtagerensegne
anlægogvedmaksimaludnyttelseheraf.
Detfølgeraftoafgørelserfra1990’erne
omvarmeforsyningeniSkagen,
henholdsvisiHjørring.

Substitutionsprisprincippetgældersom
nævntmellemforsyningerogkansåledes
ikkepåberåbesafslutbrugeremedegne
varmeproduktionsmuligheder,f.eks.egne
kedler.Detkomklartfremiennyafgørelse
fra2015fraEnergiklagenævnet,hvoren
boligblokiKøbenhavnsområdetikkefik
medholdi,atderkunnesubstitueres
mellemboligblokkensegnekedlerog
varmeforsyningensmotoranlæg,fordi
varmenfravarmeforsyningens

motoranlægblevforbrugtafbolig
blokkenogikkeleveretvideretilandre.

ET FORHANDLINGSMÆSSIGT LOFT 
FOR PRISEN
Detersomregelkommercieltfornuftigt
forenvarmekøberatundladeatbetale
mereforvarmenendvarmekøberenvil
kunneindregneiprisen,nårvarmen
skalleveresvidere,ogvarmeforsynings
lovengiverEnergitilsynetbeføjelsetil
–efterenforhandlingmedvarmekøber
–atgivepålæg,hvisprisenpåvarmen
bliverurimelig.Ipraksisender
substitutionsprisenderforoftesomet
forhandlingsmæssigtloftfor,hvaden
varmekøbervilbetaleforvarmen.Det
giverimidlertidgrobundforudfordringer
fordengrønneomstilling–ognavnlig
omstillingtilvarmeproduktionpå
biomasseogbiogasiområder,hvor
dissenyebrændslerskalkonkurrere
modeksisterende,billigerevarme
produktionn
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I forbindelse med beredskabsreformen og den igangværende proces med 
sammen lægning af de kommunale beredskaber til nye § 60fællesskaber har 
Stats forvaltningen haft anledning til at forholde sig til en række spørgsmål om de 
kommunale fællesskaber, herunder om fremtidssikring af fællesskabernes vedtægter.

KOMMUNERNES AFGIVELSE AF 
KOMPETENCE TIL FÆLLESSKABET
Nårkommunerstifteret§60fællesskab,
indebærerdet,atkommunalbestyrelsen
mistersinpositionsomøversteorgan
fordetområde,somoverdragestil
fællesskabet.

Denkompetence,somejerkommunerne
overdragertilfællesskabet,erfastsati
fællesskabetsvedtægterogkanikke
tilbagetagesadhoc.Ændringafden
overdragnekompetencekræver
såledessomabsolutudgangspunkten
vedtægtsændring.

Nypraksisviserdog,atderermulighed
forenvisfremtidssikringafvedtægterne
forhervedatgøredisserobusteiforhold
tilf.eks.kommenderegelændringer.

PROCES FOR UDARBEJDELSE OG 
ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Overdragelsenafbeføjelsertilfælles
skabetskalsomanførtnedfældesi
§60fællesskabetsvedtægter.
Vedtægterneskalførstgodkendesaf
kommunalbestyrelseniderespektive
ejerkommuner.Efterfølgendeskal
vedtægterne(endeligt)godkendesaf
Statsforvaltningen.

Detsammegælderforændringaf
vedtægterneefterfølgende.Vedtægts
ændringerbliverderforsomudgangs
punktbehandletpåsammemådesom
vedtagelseafdeoprindeligevedtægter.

Udarbejdelsenaffællesskabets
vedtægter–ogogsåefterfølgende
ændringheraf–ersåledesenproces,
somtypiskermegettidsog
ressourcekrævende.Deterderfor
hensigtsmæssigtatudarbejde
vedtægterne,sådisseersårobusteog

fremtidssikredesommuligt.Vihari
forbindelsemedberedskabsreformen
væretigoddialogmedStatsforvaltningen
ommulighedenforatfremtidssikre
fællesskabernesvedtægter,ogvihar
fåetforhåndsgodkendtbestemmelser
herom.

FREMTIDSSIKRING AF VEDTÆGTERNE
Nårkommunernefastsætterindholdet
afvedtægterne,børkommunernesikre
sig,atvedtægterneihvertfaldtager
højdeforændringer,sommanvedmed
megetstorsandsynlighedbliverrelevante
indenforenoverskueligfremtid.Det
kaneksempelvisvære,nårmanventer
påenvarsletlovændring.

Statsforvaltningenhariforbindelse
medvedtægterforberedskabsenheder
forhåndsgodkendtbestemmelserom,
atder–nårlovgivningengivermulighed
fordet–skerenautomatiskkompetence
overdragelseafmyndighedsopgaver.
TilsvarendeharStatsforvaltningen
godkendt,atsammensætningenaf
beredskabskommissionenændres,hvis
enlovændringbetyder,atpolitietikke
længereerpligtmæssigrepræsentanti
beredskabskommissionen.Detbetyder,
atdisseændringervilskeautomatisk,
udenatdetkrævervedtægtsændring.

Dekonkretebestemmelserivedtægterne
erudarbejdet,såændringerneskal
forankresibilagtilvedtægterne,sådet
tilenhvertidklartfremgår,hvadder
gælderforfællesskabet.Endvidereer
derfastsatbestemmelseom,atnyeog
ændredebilagskalsendestilStats
forvaltningentilorientering.

Hvordanmankonkretskalformulere
vedtægterne,foratdekanrummeen
ændring,måvurderesfrasituationtil

situation.Hvisændringenerordret
angivetivedtægterne,giverdetikke
anledningtildestoreproblemer,men
mankanogsåkommeudfor
situationer,hvorenændringerforudsat
udendirekteatværenævnt.Som
eksempelkannævnes,atvedtægter,
somgiverfællesskabetlovtilat
fusioneremedetandetkommunalt
fællesskab,eftergældendepraksis
ogsågiverfællesskabetlovtilat
tilpassevedtægternetildetandet
fællesskab,selvomdetteikkeerangivet
direkteivedtægterne.

IKKE FRIPAS
Mulighedenforatfremtidssikre
vedtægternegælderdogikkesomet
genereltfripasudenomkommunal
bestyrelserneogStatsforvaltningen.
Hvisdenpågældendelovændringikke
hardetindhold,sommanhavde
forudsat,dakommunalbestyrelserne
godkendtevedtægterne,vilændringen
ikkeværegyldigudenfornyet
godkendelse.Detsammegælderi
forholdtilenfusion,hvormanikkekan
ændrevedtægterneudover,hvadder
ernødvendigtfor,atfusionenkanlykkesn
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