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Juridisk vurdering af forslag om betalt stikledning til fjernvarme
Der er lavet en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalt stikledning til kommunale byggemodninger.
Det er vurderingen at det vil være en omgåelse af reglerne, hvis der føres stikledninger ind på grunden, som tillægges grundens pris.
Der ses ikke at være hjemmel til det med baggrund i de overvejelser, som Folketinget gjorde, forinden de ændrede reglerne om tilslutningspligt, for at belyse tankerne bag lovændringen:
”Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
Tilslutnings- og forblivelsespligt medfører, at forbrugere omfattet af disse kommunalt pålagte pligter er tvunget til
at bidrage til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, også selvom forbrugerne ikke aftager varmen eller naturgassen,
og også selvom der måtte være alternative og eventuelt billigere opvarmningsmuligheder. Selvom der ikke er pligt
til at aftage fjernvarmen eller naturgassen, medfører tilslutnings- og forblivelsespligten alligevel, at det ofte for forbrugerne ikke er rentabelt at vælge alternative opvarmningsformer, fordi der stadig skal betales tilslutningsafgift
og bidrag til det kollektive varmeforsyningsanlægs faste udgifter. Særligt tilslutningspligt for eksisterende byggeri
har været kritiseret, idet ejeren af ejendommen i forvejen har investeret i en anden forsyningsform forud for beslutningen om tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg.
Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, har som følge af forpligtelsen begrænsede muligheder for at
vælge en billigere eller grønnere varmeforsyningsform. En ophævelse af muligheden for at pålægge ny tilslutnings- og forblivelsespligt vil give forbrugerne bedre mulighed for at vælge deres foretrukne opvarmningsform
samt skabe et incitament til effektiviseringer på varmeforsyningsanlæggene for dermed at kunne levere
varme til en billigere ydelse i konkurrence med individuelle opvarmningsformer.
Det foreslås derfor med lovforslaget at ophæve kommunernes mulighed for fremover at kunne pålægge såvel eksisterende byggeri som nybyggeri ny tilslutnings- og forblivelsespligt, således at forbrugerne vil få bedre mulighed
for at vælge en anden forsyningsform, som de måtte foretrække”.
Selvom det af fjernvarmen foreslåede ikke er en tilslutningspligt, er det alligevel noget, man pålægger forbrugeren, da de indirekte kommer til at betale for tilslutningen, uanset om de vælger fjernvarme som opvarmningsform
eller ej.

