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1. Navn og tilhørsforhold
Virksomheden Ishøj Varmeværk er en afdeling under Ishøj Kommune og er som sådan
underlagt kommunens styrelsesvedtægt og dermed den kommunale ledelse på lige fod
med andre kommunale afdelinger.
Ud over den kommunale lovgivning er Ishøj Varmeværk også underlagt lovgivningen
vedrørende varmeforsyning.
Virksomheden har adresse Industrivangen 34a, 2635 Ishøj.

2. Formål
Virksomhedens hovedformål er i overensstemmelse med lovgivningen at drive kollektiv
varmeforsyning i Ishøj Kommune ved:
a) at producere og/eller indkøbe varme
b) at etablere og drive fjernvarmeforsyning i Ishøj Kommune
c) at levere varme til overordnet transmissionsnet
d) at drive kollektiv varmeforsyning som fjernvarmeforsyning i kommuner, der støder op til Ishøj Kommune.
Ishøj Varmeværk kan derudover levere varme til varmetransmissions virksomheder, som
falder inden for varmeforsyningslovgivningens bestemmelser herom.
Virksomheden kan samarbejde med andre varmeforsyningsvirksomheder og organisationer, herunder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
3. Forsyningsområder
Virksomhedens forsyningsområder fastsættes af byrådet i Ishøj Kommune under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, varmeplanlægningen for kommunen samt
tekniske og økonomiske forhold.
Forsyningsområderne angives i Bilag 1 Forsyningsområder i Ishøj Kommune.
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Virksomheden kan derudover levere spids- og reservelastvarme til varmetransmissionsvirksomheder og evt. til nabokommuner til Ishøj Kommune
4. Varmeaftagere
I forsyningsområderne kan der leveres til følgende aftagere:
a) Blokvarmecentraler, der forsyner ejendomskomplekser og lignende.
b) Enkeltstående varmeaftagere, der aftager varme til erhvervs- og/eller boligformål
fra Virksomhedens fjernvarmenet.
c) Varmetransmissionsvirksomheder for aftag af spids- og reservelastvarme
Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan det kommunale udvalg, hvorunder varmeforsyningen sorterer, indgå særaftaler
om tilslutning, varmelevering, køling og aftag af overskudsvarme.
5. Forholdet til varmeaftagerne
Alle ejere af tilsluttede blokvarmecentraler inden for Virksomhedens forsyningsområde registreres som aftagere.
Ikke tilsluttede blokvarmecentraler kan tilsluttes i overensstemmelse med projekt ved at indgå aftale med Virksomheden herom.
En ejendom inden for Virksomhedens forsyningsområde kan tilsluttes ved at indgå aftale med
Virksomheden herom.
De enkelte lejere i et ejendomskompleks er ikke varmeaftagere, men kan efter anmodning
herom få direkte kundeforhold ved aftale med ejendommens ejer.
Forholdet til varmeaftagerne er nærmere beskrevet i Bilag 2 Tilslutnings- og leveringsbestemmelser m.m.
6. Prisfastsættelse af varmelevering
Prisfastsættelse af levering af varme til aftagere og ved direkte kundeforhold skal ske i
overensstemmelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og de således fastsatte priser
skal jf. Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune § 13 stk. 5, efter godkendelse af Klimaog Miljøudvalget, forelægges for Økonomi- og Planudvalget, der indstiller taksterne til
Byrådets godkendelse.
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De af byrådet godkendte takster anmeldes til den myndighed, hvorunder varmeforsyning
sorterer.

7. Forsyningspligt, tilslutnings- og forblivelsespligt, aftagepligt og ophør af levering.
Ishøj Varmeværk er pligtig til at levere varme til alle ejendomme beliggende i et af Virksomhedens forsyningsområder.
En ejendom, der er beliggende i et af Ishøj Varmeværks forsyningsområder, kan være
pålagt tilslutningspligt, men dette medfører ikke aftagepligt jf. den til enhver tid gældende
lovgivning herom. Ejendomme, der er tilsluttet varmeforsyning fra Ishøj Varmeværk med
en forblivelsespligt, skal forblive tilsluttet så længe forsyningsområdet eksisterer.
For blokvarmecentraler, der er tilsluttet eller vil blive tilsluttet, og som er beliggende i
fjernvarmeområder, der er udlagt før den 1. januar 2019, gælder der særlige regler om
aftagepligt.
8. Ledelse
Den overordnede ledelse af virksomheden varetages af det kommunale udvalg i Ishøj
Kommune, hvorunder Ishøj Varmeværk sorterer.
Til at føre tilsyn med den daglige ledelse udpeger direktionen i Ishøj Kommune en person
fra den kommunale ledelse, ligesom direktionen i samarbejde med den tilsynsførende ansætter en driftschef for varmeforsyningen til varetagelse af den daglig ledelse af Ishøj
Varmeværk.
9. Økonomi, regnskab og revision
Ishøj Varmeværk kan føre selvstændigt regnskab helt eller delvis, der er adskilt fra kommunens øvrige regnskaber. Regnskabet tilrettelægges i så fald således, at det opfylder
bestemmelserne for kommunale- og varmeforsyningers regnskabsaflæggelse.
Varmeforsyningens regnskabsår er kalenderåret.
Ishøj Varmeværk udarbejder budgetter og aflægger regnskaber efter de kommunale regnskabsbestemmelserne samt efter regnskabsbestemmelserne for varmeforsyningsvirksomheder.
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Budgetter og regnskaber efter de kommunale regnskabsbestemmelser videregives til
kommunens økonomiforvaltning, hvor de indgår i kommunens samlede økonomistyring.
Budgetter og regnskaber udarbejdet efter bestemmelserne i lovgivningen vedrørende varmeforsyning skal anmeldes til den myndighed, hvorunder varmeforsyning sorterer.
Den af Ishøj Kommune valgte revisor skal revidere de regnskaber, der aflægges efter bestemmelserne i varmeforsyningslovgivningen.
10. Fortolkning
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelse af vedtægterne med tilhørende bilag afgøres af det
kommunale udvalg, hvorunder Ishøj Varmeværk sorterer.
11. Godkendelse og ændring af reglement og tilhørende bilag
Byrådet for Ishøj Kommune har godkendt reglementet og godkender alle efterfølgende
ændringer af dette. De til reglementet hørende bilag kan ændres af det til enhver tid siddende udvalg, hvorunder varmeforsyning sorterer.
12. Ikrafttræden
Reglementet, der erstatter ”Vedtægt for Ishøj Kommunes Varmeforsyning”, der sidst er
godkendt af byrådet den 6. maj 2003, er godkendt på byrådsmøde den 3. marts 2020.
Ishøj, den 3. marts 2020

Ishøj Byråd
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