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Journalnummer 2021-18717
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring over forslag til
bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til virksomhed efter varmeforsyningsloven
Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 31. januar 2022 fremsendt bl.a. udkast til bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har
nær tilknytning til virksomhed efter varmeforsyningsloven og anmodet om at
modtage høringssvar senest mandag d. 28. februar 2022.
Bekendtgørelsen om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til virksomhed efter varmeforsyningsloven, berører vigtige arbejdsområder for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, og vi indgår derfor gerne i
det fortsatte samarbejde på området.
Bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til virksomhed efter varmeforsyningsloven, herefter kaldet ”udkastet”,
giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger.
Generelle bemærkninger
Indledningsvis bemærker TAG at høringsudkastet er affattet i et uforståeligt sprog
Se nærmere under “ Specifikke bemærkninger”.
Af høringsbrevet fremgår, at udkastet udtømmende oplister kommunernes lovlige
tilknyttede virksomheder. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener ikke, at udkastet i sin nuværende udformning indeholder en udtømmende liste, men snarere nogle generelle principper, som åbner op for brede fortolkninger.
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Specifikke bemærkninger
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§ 2, stk. 1, litra 4
Af bestemmelsen fremgår under henvisning til varmeforsyningslovens §28 og §29,
at kommunen via “accessorisk virksomhed til virksomhed” kan deltage i aktiviteter, der fremmer tilslutningen til fjernvarmen og energispareaktiviteter i det omfang aktiviteterne ikke kan indregnes i varmeprisen.
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Det er i udkastet ikke tydeligt angivet, hvilken form for accessoriske aktiviteter,
som ikke kan indregnes i varmeprisen. Dermed er listen jo netop ikke udtømmende. Ordlyden af bestemmelsen om at kommunerne kan deltage i ”aktiviteter,
som fremmer tilslutningen til kollektiv varmeforsyning, og energispareaktiviteter i
henhold til § 28 b eller § 29, stk. 1, nr. 1, i lov om varmeforsyning, i det omfang aktiviteterne ikke kan indregnes i varmeprisen kan tolkes sådan, at bestemmelsen
giver kommunerne hjemmel til også at deltage i aktiviteter eller ydelser, der fremmer tilslutningen til fjernvarme og energispareaktiviteter, hvor der allerede i dag
findes et etableret kommercielt marked. Det kan fx være:
• finansiel virksomhed, der kan tilbyde fordelagtige finansieringsordninger
for varmeinstallationer for nye fjernvarmekunder,
• nye servicekoncepter og ejerformer for individuelle varmepumper,
• installation af midlertidige varmeinstallationer, indtil der er forsyningsmulighed fra det kollektive varmeforsyningsanlæg
• opgaver omkring løbende service og indregulering af fjernvarmeunits.
I det omfang kommuner beskæftiger sig med accessorisk virksomhed er det uhyre
vigtigt, at kommunen ikke beskæftiger sig med aktiviteter, som der allerede i dag
findes et kommercielt marked for. Derfor bør bestemmelsen opremse præcist,
hvilken type aktivitet bestemmelsen giver mulighed for, at kommunen deltager i.
Endvidere er det væsentligt at holde sig for øje, at fjernvarmeselskaber gennem
sin monopoladgang til forbrugernes data kan opnå en konkurrencemæssig fordel
f.eks ved at besværliggøre adgangen til forbrugsrelaterede data for kunder og deres samarbejdspartnere. Dermed gives alene fjernvarmeselskaberne overblik og
oplysninger om den enkelte kundes drift og energisparepotentiale.
§2, stk. 1, litra 8
Udkastet angiver mulighed for deltagelse i virksomheder, der udfører serviceopgaver for andre virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, i lov om varmeforsyning,
altså andre varmeselskaber.
Begrebet serviceopgaver er ikke defineret hverken i udkastet eller i Lov om varmeforsyning, hvorfor det giver anledning til en bred fortolkning af opgaver og
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aktiviteter. Derfor bør bestemmelsen opremse præcist, hvilken type aktivitet bestemmelsen giver mulighed for, at kommunen deltager i.
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Udkastets §3 angiver, at kommunen ikke må påføre andre virksomheder urimelig
konkurrence eller påføre virksomheden en urimelig risiko ved fakturering mellem
virksomheder omfattet af varmeforsyningslovens §2b, stk. 1.
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TEKNIQ Arbejdsgiverne savner eksempler på hvad urimelig konkurrence eller risiko omfatter. Som en del af dette savnes en klar angivelse af, at det ikke er tilladt
at underbyde markedspriser, ligesom det bør fremgå, at der skal faktureres særskilt fra den tilknyttede virksomhed for aktiviteter, der ikke er omfattet af varmeforsyningslovens §2b, stk. 1.
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen
Simon O. Rasmussen
Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
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