Orientering om Forblivelsespligt for fjernvarmen i Struer
Gennemførelsen af forblivelsespligten for fjernvarmen i Struer har det overordnede formål, at sikre
forbrugerne en billig og miljøvenlig fjernvarmeforsyning i de næste mange år.

Historik
Den kommunale fjernvarmeforsyning forsynede i 1988 ca. 2.200 forbrugere og dækkede dermed knap 70 %
af varmebehovet i Struer og den nordligste del af Gimsing. I oktober 1988 godkendte Byrådet en
varmeplan, som foreskrev at fjernvarmen skulle udbygges til også at omfatte den sydlige del af Gimsing og
Bremdal. Varmeplanen foreskrev også, at varmeforsyningen skulle baseres på naturgasfyret kraftvarme, og
at allerede tilsluttede forbrugere og nye forbrugere skulle pålægges pligt til at forblive tilsluttet.
Beslutningen om at tinglyse forblivelsespligt blev truffet af Byrådet i 1989.
I 1990 besluttede Byrådet, at forsyningen skulle baseres på kraftvarme fra Måbjergværket, og at der skulle
etableres fjernvarme i Hjerm.
Udbygningen fra 1990-94 medførte et lokalt lånebehov på ca. 100 mio. kr., samt yderligere behov for
belåning af Struers andel af det fælles transmissionsanlæg til Holstebro og Struer. Baggrunden for
forblivelsespligten var at skabe sikkerhed for, at forbrugerne deltog i finansieringen af udbygningen og
hæftede for lånene.
I 2001 besluttede den daværende bestyrelse at overtage Humlum Fjernvarme og samtidigt at forsyne
forbrugerne med kraftvarme mod, at de lokale forbrugere ekstraordinært betalte for opgradering af det
lokale net og de tekniske installationer til kraftvarmeleveringen.
Efterfølgende er der sket udbygning af fjernvarmesystemet i Struer til tidligere naturgasforsynede områder
og etablering af fjernvarme i Vejrum.
Der er foretaget yderligere en række store og langsigtede investeringer, hvor de væsentligste er: Køb af
Måbjergværket og etablering af Måbjerg Bioenergi sammen med Vestforsyning.
Set over de sidste 25 år har nævnte investeringer resulteret i varmepriser, som hvert år har sparet
kommunens borgere for mange millioner kroner til opvarmning set i forhold til alternativet, som i Bremdal,
Hjerm og Vejrum ville have været individuel olie- og naturgasfyr.

Pris og vilkår
Udover at levere billig varme løser fjernvarmeforsyningen en række opgaver, som har stor økonomisk
værdi for samfundet og dermed alle kommunes borgere. Det gælder f.eks.: Bortskaffelse af affald,
elproduktion, regulerkraft til elnettet og bedre udnyttelse af landbrugets gylle.
Med de nuværende afgiftsforhold på brændsler er fjernvarme fortsat fuldt konkurrencedygtig med det
bedste alternativ, som er individuel luft til vand varmepumpe. Ændres afgiftsforholdene væsentlig til
varmepumpernes fordel kan fjernvarmeproduktionen set over en årrække omstilles til store centralt
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placerede varmepumper, og dermed stadig være konkurrencedygtig og miljømæssigt fordelagtig set i
forhold til individuelle varmepumper.
I dag forsynes ca. 5.500 forbrugere, som hæfter for kommunegaranterede lån på samlet ca. 225 mio. kr.
Uden tinglysning af forblivelsespligt er der risiko for at lånene opsiges af Kommunekredit, og at der må
optages lån med en væsentlig højere rente, hvilket i givet fald vil medføre højere varmepriser. Medfører
det at forbrugerne i et vist omfang frakobler sig, vil varmepriserne stige yderligere. I værste fald kan
forbrugerfrafaldet blive så stort at fjernvarmeforsyningen må lukkes, hvorefter Struer Kommune som
garantistiller og dermed skatteborgerne må hæfte for indfrielse af lånene.
Varmeforsyningsloven og myndighederne regulerer grundlaget for prisfastsættelsen. Grundlæggende skal
varmeforsyningen hvile i sig selv, og forbrugerne betale etablering og drift i systemets levetid. Driften af
varmeforsyningen fortsætter uanfægtet af Forblivelsesprojektet under demokratisk kontrol af Byrådet og
de folkevalgte repræsentanter gennem bestyrelsen.
Det er ikke muligt, som antydet i debatten at alene Forblivelsesprojektets gennemførelse kan resultere i
prisstigninger!
Prisdannelsen i varmeforsyningen er en funktion af driftsomkostningerne og afskrivninger på aktiverne, og
afhænger desuden af brændselspriser og konjunkturerne i samfundet. Generelt er
omkostningsbevidstheden stor i de driftsorganisationer der varetager produktion og distribution, og det
ændrer sig ikke med denne beslutning.

Organisering og kontrol
Bestyrelsen for Struer Forsyning som udgør den overordnede ledelse er demokratisk valgt via Byrådet og er
desuden suppleret med 2 folkevalgte repræsentanter fra forbrugere samt en medarbejderrepræsentant.
Flere høringsbemærkninger omhandler andre beslægtede emner såsom finansiering af et
bioethanolprojekt. Der er truffet afgørelse om, at et sådant projekt ikke kan etableres af varmeforsyningen
og dermed kan varmeforbrugerne hverken blive påvirket af fordele eller ulemper ved et sådant projekt.
Dog kan kraftværket og biogasanlægget udmærket fungere som forsyning for en bioethanolfabrik på ren
kommerciel basis. Såfremt der etableres et bioethanolanlæg på kommerciel basis, vil der kunne indgås
aftaler med bioethanol fabrikken om at forsyne anlægget med energi og aftage biprodukter, hvis disse
aftaler vil kunne sænke varmeprisen. Der vil således kun blive indgået aftaler, hvis udfaldet er faldende
varmepriser.
Varmeforsyningen reguleres af den til enhver tid gældende Lov om Varmeforsyning. Loven tjener samtidigt
også som beskyttelse af varmeforbrugerne i tilfælde af virksomhedsoverdragelse. Af lovens § 23 fremgår at
forbrugerne i en kommunalt ejet varmeforsyning har forkøbsret til anlægget til markedspris, i tilfælde af
afhændelse til andre end kommuner.
Varmekunderne hos Vestforsyning i Holstebro, som er vores nærmeste samarbejdspartner og medejer af
produktionsanlæggene, har været underlagt Tilslutnings- og Forblivelsespligt siden 1989 uden at det
dermed kan dokumenteres, at det har ændret forsyningens adfærd til det ringere. Forblivelsespligten
medvirker således til en ligestilling af forbrugerne, således at tinglysningen af forblivelsespligten for de ca.
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3.600 forbrugere sidestiller forbrugerne i Struer med de ca. 1.900 forbrugere, hvor tinglysningen er
foretaget. Endelig vil forblivelsespligten i Struer ligestille forbrugerne af fjernvarme i både Holstebro og
Struer og dermed sikre, at den manglende forblivelsespligt i Struer ikke bliver et fordyrende element i
samarbejdet omkring Måbjergværket.
Flere bemærkninger har ligeledes kredset omkring, hvor attraktivt det er at anvende ny og delvis uprøvet
teknologi til opvarmning af varmt vand og bygninger. Projektet giver mulighed for dispensation fra
Forblivelsepligten på de nærmere angivne vilkår. Som angivet i projektet er der betydelig forskel mellem
den nuværende varmepris baseret på kraftvarme og varmeprisen i tilfælde af luft til vand varmepumpe for
et almindeligt én-familiehus.
Projektet er en Forblivelsespligt og ikke en aftagepligt. Det betyder, at såfremt man ønsker at opvarme sin
bygning og sit varme brugsvand på anden vis, behøver man ikke at aftage varme fra fjernvarmenettet. I så
fald vil det være muligt en gang for alle at afmontere måleren, afspærre stikket og alene betale den til
enhver tid faste afgift.
Forblivelsespligt medfører pligt til at betale en fast årlig afgift. Forblivelsespligt medfører ikke pligt til at
aftage varme.

Tinglysning
Som det fremgår af Projektforslag vedr. forblivelsespligt af 26. september 2018 vil
Forblivelsespligten blive tinglyst på foranledning af Struer Kommune af Struer Forsyning
Fjernvarme A/S på de berørte ejendomme jf. Tilslutningsbekendtgørelsen BEK 904 af 24/6 2016, § 21 stk. 2.

Venlig hilsen
Struer Forsyning Fjernvarme A/S
Struer, den 27. november 2018
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