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Ramme nr. 15. Kompetencedelegation - Strategiske beslutninger
o. lign. af planlægningsmæssig karakter - Varmeområdet
I denne ramme fastsættes kompetencefordelingen mellem Miljø- og Energiudvalget (MEU) og
Miljø- og Energiforvaltningen (MEF) vedrørende strategiske beslutninger o.lign. af planlægningsmæssig karakter på varmeområdet.
Kompetencefordelingen er godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 3. september
2014 (punkt 8).
Strategiske beslutninger o.lign. af planlægningsmæssig karakter på varmeområdet
Principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber.
Overtagelse af forsyningen til kunder under
lokale fjernvarmeselskaber inden for byrådsvedtagne principper.
Mindre justeringer af byrådsvedtagne principper for overtagelse af forsyning til kunder
under lokale fjernvarmeselskaber.
Indgåelse af overenskomst med særdeles/meget store og væsentlige varmeleverandører.
Indgåelse af overenskomst med øvrige varmeleverandører.
Indgåelse/ændring af særlige aftaler, tekniske
bestemmelser, bilag o.lign. under visse fjernvarmeoverenskomster.
Ændringer i overenskomst inkl. bilag med
Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.
Justering af fordelingsnøgler hvert 5. år, jfr. §
5 i Økonomiske bestemmelser under overenskomst med Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.
Ændring af bilag 1-4 i fjernvarmeoverenskomst af 2008 med Vattenfall A/S samt indgåelse af tilsvarende nye aftaler og andre
aftaler.
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Ændring/ajourføring af bilag 5, 6, 7 og bilag G
og H til økonomiske betingelser i fjernvarmeoverenskomst af 2008 med Vattenfall A/S.
Øvrige ændringer – bortset fra de under
ovenstående 2 punkter nævnte – af fjernvarmeoverenskomst af 2008 med Vattenfall A/S
med bilag og særlige aftaler samt indgåelse
af nye aftaler.
Planlægge og sikre energispareindsats, jfr.
varmeforsyningslovens § 29.
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Generel delegation
Alle sager, der af forvaltningen vurderes at have principiel karakter, vil blive forelagt Miljø- og
Energiudvalget uanset ovenstående. Miljø- og Energiudvalget træffer konkrete afgørelser for
specielle/ekstraordinære /komplicerede/principielle emner eller sager, herunder sager som
fastlægger fremtidig praksis.
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