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§ 21. Endvidere er forbrugerens varmeforsyning reguleret af varmeforsy-
ningsloven og andre love, herunder navnlig aftale- og købeloven. 
 
Placeringen af varmeledningerne og inddragelse af forbrugeren 
Nævnet konstaterer, at placeringen af hovedledningen og stikledningen, 
samt inddragelse i forbindelse med planlægningen af placeringen af varme-
ledninger er reguleret i varmeværkets almindelige bestemmelser afsnit 2.5, 
hvoraf det fremgår: 
 

”VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvar-
meledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsy-
ning af ejendommen […]” 

 
Nævnet bemærker, at placeringen af hovedledningen i vejen ligger uden for 
ejendommens grund og derfor bestemmes placeringen alene af fjernvar-
meværket. Forbrugeren har derfor ikke indflydelse på placeringen af ho-
vedledningen. Forbrugeren kunne have gjort sig bekendt med hovedlinjens 
placering ved købet af ejendommen, da den var fastlagt i projektplanerne i 
forbindelse med udstykningen af grundene. 
 
Afsnit 2.5 regulerer også placeringen af stikledningen, som trækkes igen-
nem forbrugerens grund, og suppleres af varmeværkets almindelige be-
stemmelser afsnit 2.10: 
 

”VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med 
ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold.” 

 
Nævnet vurderer, at forbrugerens inddragelse skete i overensstemmelse 
med varmeværkets almindelige bestemmelser afsnit 2.5 og 2.10, da der 
ikke er særlige forhold på grunden som tilsiger en særlig aftale med forbru-
geren om placeringen af stikledningen.  
 
I forhold til stikledningens placering, vurderer nævnet, at stikledningen er 
lagt på den kortest mulige måde fra hovedledningen til husets teknikrum. 
Husets placering på grunden, herunder placeringen af teknikrummet i hu-
set, har væsentlig betydning for stikledningens samlede længde og dermed 
det tilslutningsbidrag, der skal betales. 
 
Beregningen af prisen 
Nævnet konstaterer, at opkrævningen af tilslutningsbidraget er sket i hen-
hold til prisbilaget, der er anmeldt til Energitilsynet i overensstemmelse 
med varmeforsyningsloven § 21. Den samlede pris på tilslutningsbidraget 
afgøres således ud fra længden af stikledningen.  
 
Nævnets vurdering 
Samlet set er det nævnets vurdering, at stikledningen er lagt på den mest 
hensigtsmæssige måde ud fra forbrugerens forhold på ejendommen, og at 






