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Klima- og Energiminister godkender overgangstillæg
Klima- og Energiminister, Martin Lidegaard (R), blåstempler i et svar til Folketingets
Klima-, Energi- og Bygningsudvalg det overgangstillæg, som Hillerød Forsyning
opkræver hos fjernvarmekunder i Skævinge.
Hillerød Forsyning overholdt alle gældende regler, da virksomheden i forbindelse med
overtagelsen af Skævinge Fjernvarme indførte et overgangstillæg for fjernvarmekunder i det
tidligere Skævinge Fjernvarme. Det fastslår Klima- og Energiminister, Martin Lidegaard (R), i et
svar til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg.
I Hillerød Forsyning er man tilfredse med at have fået Klima- og Energiministerens ord for, at
den måde, som fjernvarmeprisen i Skævinge er sammensat på, er helt efter bogen.
”Vi har hele tiden vidst, at vi overholder reglerne. Og nu da ministeren har slået det fast, kan vi
forhåbentlig koncentrere os om det, som det hele drejer sig om – at give vores kunder en
miljøvenlig, billig og driftssikker fjernvarmeforsyning,” siger direktør i Hillerød Forsyning, Alaa
Barky.
Enkelte fjernvarmekunder i Skævinge har stillet spørgsmålstegn ved, om overgangstillægget var
lovligt. Det kom blandt andet til udtryk i flere læserbreve i de lokale medier.
Skriverierne i lokalpressen nåede også til Christiansborg, og den 28. maj 2013 stillede
Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg efter ønske fra Liberal Alliances, Villum
Christensen, et spørgsmål til Klima- og Energiminister, Martin Lidegaard, hvor han bliver bedt
om at:
”Redegøre for, om Hillerød Forsyning er lovmæssigt berettiget til at pålægge varmeforbrugerne
under Skævinge Fjernvarme et pristillæg gældende i en 10-årig periode til dækning af de
meromkostninger, der er forbundet med overtagelsen?”
Der bliver videre i spørgsmålet til ministeren henvist til § 20, stk. 7, i varmeforsyningsloven, og
beskrevet, at ”ydelsespriser ikke må blive højere, end de kunne være blevet, såfremt
overdragelsen ikke havde fundet sted.”
I sit svar til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget fastslår Klima- og Energiminister, Martin
Lidegaard, at Hillerød Forsynings prisdifferentiering er fuldt ud i overensstemmelse med
varmeforsyningsloven.
”Pristillægget for varmeforbrugerne under det tidligere Skævinge Fjernvarme er ikke en følge af
overdragelsen af anlægget. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, er derfor ikke til hinder for
pristillægget. Der er heller ikke tale om en prisstigning i forhold til den varmepris, som
forbrugerne i Skævinge betalte før overtagelsen. Der er derimod tale om et tillæg i forhold til
den pris, som Hillerød Forsynings andre forbrugere betaler. En sådan prisdifferentiering er tilladt
efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.”
Klima- og Energiministeren skriver videre, at:
”Hillerød Forsyning har valgt i overensstemmelse med § 20, stk. 5, at foretage en
prisdifferentiering, således at forbrugerne under det tidligere Skævinge Fjernvarme betaler den

forskel, der er i de indregningsberettige omkostninger imellem Hillerød Forsynings oprindelige
område og det nytilsluttede område (tidl. Skævinge Fjernvarme).”
Til slut fastslår Klima- og Energiministeren, at:
”Prisdifferentieringen er således i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.”
Også Energitilsynet har tidligere givet udtryk for, at overgangstillægget var i overensstemmelse
med varmeforsyningsloven og afvist en konkret klage herom.
Energitilsynets seneste sammenligning af fjernvarmepriser viser, at Hillerød Varme A/S er
blandt de 19,3 % billigste fjernvarmeforsyninger i landet.
Læs hele svaret fra Klima- og Energiministeren.

