
Nye varmeleveringsaftaler 
Det er hensigten, at aftalen ved underskrivelse træder i kraft med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2021 og 
løber frem til og med 2029. 
 
Sagen kort 
Alle principielle problemstillinger og væsentlige detaljer er nu behandlet i forhandlingsgruppen, og de væsentlige 
og principielle elementer er i løbet af 2019-2020 blevet forelagt parternes bagland til kommentering. 
Forhandlingerne er nu tilendebragt og der foreligger en endelig aftaletekst inklusive bilag. 
 
Aftalen giver et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med at udvikle fjernvarmen i det samlede 
forsyningsområde, herunder at medvirke til den grønne omstilling med konkurrencedygtig og sikker fjernvarme. 
For VEKS er god inddragelse af kunderne et kernefokus i det videre samarbejde. 
 
Baggrund 
I de oprindelige varmeleveringsaftaler mellem VEKS og distributionsselskaberne fra slutningen af 1980’erne - og 
i de reviderede varmeleveringsaftaler fra 1997 - blev aftaleperioden fastsat, så den passede med, at 
afskrivningerne var tilendebragt i 2009 inden aftaleperiodens udløb. Der har været et opsigelsesvarsel på 5 år 
fra 2009 med tidligst ophør i 2015. Genforhandlingen af varmeleveringsaftalerne burde have været på plads 
inden 2015, men kom sent i gang - og har taget lang tid. 
 
Den nye varmeleveringsaftale 
Den nye varmeleveringsaftale tager udgangspunkt i et fælles ønske om øget fokus på varmepriser, fjernvarmens 
konkurrencedygtighed over for individuel opvarmning og grøn omstilling uden at gå på kompromis med 
forsyningssikkerheden. 
 
Det er i aftalen tydeliggjort, at det er VEKS som transmissionsselskab, der indgås aftale med. 
 
Aftalen danner rammerne for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om at udvikle fjernvarmen i VEKS’ 
forsyningsområde, og aftalen skal sikre større indsigt og tættere dialog om den langsigtede planlægning og 
udvikling, herunder fremtidige investeringer. 
 
Samarbejdet i Kundeforum styrkes og Kundeforums tilkendegivelser formidles som en del af beslutningsgrundlag 
til VEKS’ bestyrelse. Der er nedsat et Plan- og Udviklingsudvalg under Kundeforum, hvor repræsentanter fra 
distributionsselskaberne vil få større indsigt i baggrundsanalyser samt bidrage med faglige vurderinger. 
 
Genforhandling 
Det er parternes hensigt, at alle selskaberne fortsætter i samarbejdet - og medvirker til at udvikle samarbejdet. 
For at få tid til at få drøftet de fremtidige samarbejdsforhold grundigt igennem er det aftalt, at centrale 
elementer af aftalen skal genforhandles inden for de førstkommende 4 år. Vi starter allerede nu med at få 
fastlagt en køreplan for dette, så vi ved, hvad vi ser ind i de kommende år. 
 
Verserende sager 
Det er indskrevet som en del af aftalen, at VEKS og distributionsselskaberne skal respektere udfaldet af 
verserende sager, som de måtte falde ud ved endelig afgørelse ved prismyndighed, domstolene eller voldgift. 
 


