NOTAT | FORSYNINGSTILSYNET DEN 6. MARTS 2019

6. marts 2019
Varme

KONTROLPROJEKT OM VARSLINGSFRISTER
EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN

Der er pr. 1. januar 2019 (og i de foregående måneder) sket en række markante
prisstigninger hos de danske fjernvarmeværker. Forsyningstilsynet har i forbindelse med
prisstigningerne modtaget en række klager vedr. manglende overholdelse af
varslingsfristerne efter varmeforsyningsloven
1. Kontrolprojekt
Forsyningstilsynet har i forlængelse af klagerne gennemført et kontrolprojekt af
fjernvarmevirksomhedernes varsling af prisstigninger. I kontrolprojektet indgik de
fjernvarmevirksomheder med de 14 største prisstigninger fra august 2018 til januar 2019
(prisstigninger fra 38 til 95 %).

TABEL 1 | RESULTAT AF KONTROLPROJEKT

I alt

A.

Individuel varsling
tre måneder før
prisstigningens
ikrafttræden

1

B.

Varsling sket mindre
end tre måneder før
prisstigningens
ikrafttræden

3

C.

Varsling sket tre
måneder før
prisstigningens
ikrafttræden på
varmevirksomheden
s generalforsamling
og på
virksomhedens
hjemmeside.

10

14
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2. Reglerne
Varmeforsyningsloven angiver ikke konkrete formuleringer om varsling og varslingens
form. I 2010 (j.nr. 4/0920-0200-0291) tilkendegav Energitilsynet varslingsfrister efter
varmeforsyningsloven, og heraf fremgår det, at:


det generelt må anses for urimeligt, hvis forsyningsvirksomhederne ikke varsler
deres varmeaftagere forud for ændringer i og indførelser af priser, herunder
prisstrukturer, leveringsbetingelser m.m., jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.



almindelige prisændringer som led i forsyningsvirksomhedernes almindelige drift
skal varsles over for varmeaftagerne tidligst efter vedtagelsen heraf og senest ved
ændringernes ikrafttræden, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.



andre ændringer, herunder væsentlige prisændringer, ændringer i tarifstruktur,
leveringsbetingelser m.m., skal varsles over for varmeaftagerne med et varsel på
mindst 3 måneder, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Tilkendegivelsen indeholder ingen nærmere regler eller retningslinjer for varslets form
eller indhold.
Det bemærkes, at der på andre forsyningsområder, herunder på el og gas området, er
udstedt regler om, at væsentlige prisændringer skal varsles individuelt med tre
måneders varsel.
3. Opfølgning
Forsyningstilsynet har været i dialog med de tre fjernvarmevirksomheder, som ikke
havde varslet deres væsentlige prisstigninger efter varmeforsyningslovens
varslingsfrister, jf. Energitilsynets førnævnte tilkendegivelse. Alle tre selskaber har i
forlængelse af dialogen ændret ikrafttrædelsen af prisstigningen til efter udløb af en tre
måneders varslingsperiode.
Forsyningstilsynet har på baggrund af indholdet af den nævnte tidligere tilkendegivelse
for nuværende besluttet ikke at gå videre overfor de ti selskaber, hvor der er varslet
rettidigt, men hvor det kan problematiseres, om varsling er sket individuelt (varsling
typisk sket ved selskabernes generalforsamling og på selskabernes hjemmeside).
Forsyningstilsynet er i gang med at opdatere retningslinjer for varslets indhold og form.
Tilsynet vil i eventuelle fremtidige sager vurdere rimeligheden i prisvarslingers form og
indhold med udgangspunkt i disse retningslinjer.
Udarbejdelsen vil ske i samarbejde med de relevante brancheorganisationer.

