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AFGØRELSE
(varmeforsyning)
Klage fra
over afgørelse af 6. juni 2000 fra
om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til

[...]
Rønde Kommune
Rønde Fjernvarmeværk

for ejendommen L. Jørgensens Allé 17, Rønde

Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev modtaget den 7. august 2000, hvorved sagen
oversendtes fra Energistyrelsen, som ved brev af 1. august 2000 havde fået sagen oversendt fra
Rønde Kommune. Klagen vedrører Rønde Kommunes afslag af 6. juni 2000 på dispensation fra
tilslutningspligten vedr. ejendommen [...].
I nævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard, næstformand, professor, cand.polit. Christen Sørensen, professor. dr.scient.adm. Ole Jess Olsen, direktør
H.C. Mortensen og direktør Niels Jørgen Ravn Sørensen.
Rønde Kommunes afgørelse
Fra kommunens afgørelse af 6. juni 2000 citeres:
”I.h.t. Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22-03-1991 § 14, kan Byrådet i særlige tilfælde beslutte at bebyggelse der er pålagt tilslutningspligt kan meddeles forlængelse.
Driftudvalget finder ikke at der i dit tilfælde er særlige omstændigheder der taler for en forlængelse idet du har vidst i 9 år at tilslutning skal foretages inden 02-11-2000, hvorfor der meddeles
afslag på det ansøgte.
Denne afgørelse kan påklages til energistyrelsen. Eventuel klage indsendes til kommunen inden
4 uger, som videresender klagen ledsaget af alt relevant materiale.”
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Klagen
I klage af 1. juli 2000 stilet til Energistyrelsen og sendt til Rønde Kommune påklager [...] kommunens afslag på ansøgning om udsættelse af tilslutningspligten med henvisning til, at driftudvalget ikke tager stilling til, at ejendommens behov for varme dækkes ved fyring med træ, og
med henvisning til at der kun er tale om en udsættelse af tilslutningspligten med tre år.
I forbindelse med sagens behandling er det oplyst, at fyret er en almindelig fastbrændselskedel
og overfor nævnet har klager præciseret, at der er tale om en D.F.J. Salamander C støbejernskedel med askeskuffe til manuel tømning og tilsluttet ejendommens centralvarmeanlæg. Klager har
endvidere oplyst, at fyret var installeret og taget i brug den 1. november 1991.
Sagens baggrund
I overensstemmelse med reglerne herfor har Rønde Kommune den 23. oktober 1991 godkendt et
projektforslag for Rønde By’s Fjernvarmeværk efter en forudgående høring i foråret 1991. Ved
brev af 1. november 1991 meddeler Rønde Kommune tilslutningspligt for ejendommen [...] til
[...]. Tilslutningspligt indtræder den 2. november 2000 og har hjemmel i lovbekendtgørelse nr.
382 af 13. juni 1990 om lov om varmeforsyning, bekendtgørelse nr. 139 af 5. marts 1991 (projektbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 (tilslutningsbekendtgørelsen).
Ved brev af 22. april 2000 søger [...] om udsættelse af tilslutningspligten på min. tre år, men henvisning til, at han fyrer med træ og ligger inde med træ til tre års fyring.
Kommunen meddeler herefter den påklagede afgørelse af 6. juni 2000.
Det fremgår af rapporten ”Fastbrændselskedlers egnethed for forskellige brændsler”, Teknologisk Institut 1984, at den anvendte kedeltype har gennemforbrænding og er egnet til olie og koks
og er uegnet til fyring med gasholdigt brændsel som træ og kul m.v.
Lovgivningen
Efter den nu gældende varmeforsyningslovs § 26, stk. 1 er Energiklagenævnet klageinstans for
en kommunes afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven
Spørgsmålet om forlængelse af tilslutningsfristen behandles efter § 14 i tilslutningsbekendtgørelsen:
”Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende
bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. § 7.”

3

Tilslutningspligt for en ejendom indebærer, at det kan pålægges ejeren at betale den tilslutningsafgift og de faste afgifter, som ifølge fjernvarmeværkets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme der tilsluttes anlægget, og forsyningsselskabet kan etablere stikledning frem til
bygningen, jf. § 4, stk. 1 i den tidligere - og § 7, stk. 1 i den nugældende – tilslutningsbekendtgørelse. Der vil ikke være pligt til at aftage fjernvarme.
Bestemmelsen om udelukkelse af tilslutningspligt når ejendommen havde træfyr blev første gang
indført i bek. 196/1991 der trådte i kraft den 15. april 1991. Frem til 1. juli 2000 har Energistyrelsen været klageorgan jf. bekendtgørelsens § 19. Energistyrelsen har fulgt en praksis, hvorefter
kun fyr der er konstrueret til og alene er egnede til fyring med træ kan begrunde en udelukkelse.
Til støtte for denne administration har styrelsen bl.a. udarbejdet en positivliste for træfyrede anlæg i oktober 1993, efter hvilken, kedlen enten skal have omvendt (inverteret) forbrænding eller
være et automatisk fyret stokeranlæg.
Energiklagenævnets bemærkninger
Klagerens fyr er ikke af en type, der efter Energistyrelsens hidtidige praksis har udelukket af tilslutningspligt, og Energiklagenævnet finder ikke grundlag for at afvige fra denne praksis.
Energiklagenævnet finder endvidere ikke, at der er oplyst omstændigheder, der giver anledning
til at ændre kommunens afgørelse om at afslå dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens §
14.
Energiklagenævnets afgørelse
Rønde Kommunes afgørelse af 6. juni 2000 stadfæstes.
Afgørelsen er truffet i henhold til § 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af
24. juli 2000.
Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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