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Beslutning: Farum Fjernvarme - ændring af vedtægter
Sagsnr. i ESDH:
22/7256
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om de foreslåede vedtægtsændringer for Farum Fjernvarme kan
godkendes.
Sagsfremstilling
Farum Fjernvarme har på sit årsmøde 2022 besluttet at ændre af sine vedtægter. Furesø kommune
skal, jfr. vedtægternes punkt 4.9 godkende selskabets vedtægtsændring, da kommunen har stillet
garanti for selskabets lån (lån til varmepumpe i januar 2020).
Ændringen sker med baggrund i Farum Fjernvarmes udvidelse af forsyningsområderne.
De tilførte punkter omhandler punkt. 7 - ’Tariffer og Økonomisk ansvar’ hvortil punkt 7.1 c, d og e
er indsat. Disse nye punkter lyder:
”7 Tariffer og økonomisk ansvar
7.1 Til dækning af selskabets udgifter opkræves hos andelshaverne og øvrige forbrugere følgende
bidrag:
a. […]
b. […]
c. For kunder der har valgt Abonnementsordning: Et forbrugsuafhængigt årligt bidrag for
brugsretten til fjernvarmeunit og til dækning af drift og vedligeholdelse og service på unit.
Omkostningen er kostægte og indekseres efter gældende prisblad.
d. For kunder der har valgt kontantkøb af fjernvarmeunit: En engangsbetaling, baseret på
omkostningen ved indkøb.
e. For kunder der har valgt ”tidlig fjernvarme” i planlagte udvidelsesområder: Et bidrag til dækning
af omkostninger til etablering af midlertidig varmeforsyning. Omkostningerne er kostægte og
afregnes krone til krone for de faktiske omkostninger.”
Farum Fjernvarme oplyser, at abonnementsordning er hyppigt anvendt hos flere fjernvarmeværker
og dette for, at imødekomme forbrugernes behov for ikke up front, at have en udgift til den interne
unit. Ordningen hviler i sig selv økonomisk og fordeler udgiften til unit inkl. installering og
servicebidrag. Ordningen holder sig helt inden for gældende lovgivning. Eksempel på andre værker
med lignende ordning er bl.a. Høje Tåstrup fjernvarme.
Vedtægterne er bilagt i sin helhed.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ændringerne forventes at bidrage til kunders køb af Abonnementsordning, kontantkøb af
fjernvarmeunit og køb af ”tidlig fjernvarme”, der forøger fjernvarmens andel i varmeforsyningen.
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Dette bidrager til opfyldelse af 2030-mål nr. 1 om bl.a. markant mindre CO2-udledning i
samarbejde med bl.a. erhvervsliv om langsigtede, innovative miljø- og klima-løsninger” samt
succeskriterie nr. 1.3. ”CO2-neutral energiforsyning”, der involverer, at varme- og elforsyningen i
kommunen erstattes med vedvarende alternativer som bl.a. fjernvarme.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Farum Fjernvarmes vedtægter, punkt 4.9.
Det videre forløb
Når vedtægterne er behandlet i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, fremsendes
beslutningen til Værløse Varmeværk.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget
 godkender ændringerne i vedtægterne for Farum Fjernvarme.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt.
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