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Status på det skærpede tilsyn vedr. forbruger-
indflydelse i E.ON Varme Danmark ApS 

Resumé 
1. Energitilsynet besluttede den 28. januar 2008, at sekretariatet skulle føre 
et skærpet tilsyn med forbrugerindflydelsen i E.ON Varme Danmark ApS, 
frem til udgangen af 2009. 

2. Energitilsynets sekretariat orienterede den 25. januar 2010 Energitilsy-
net om status på det skærpede tilsyn. Energitilsynet tilsluttede sig, at det var 
hensigtsmæssigt, at Energitilsynet afventede svar fra Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, inden Energitilsynet afsluttede det skærpede tilsyn, og tog stilling 
til eventuelle videre tiltag. 

3. Henvendelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skete med henblik på at 
afklare den selskabsretlige regulering af bl.a. bestyrelsens arbejde, og besty-
relsens relation til de øvrige selskabsorganer, samt Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens kompetence i den forbindelse. 

4. Energitilsynets sekretariat har nu modtaget svar fra Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen og forelægger derfor sagen for Energitilsynet på ny, med 
henblik på at afslutte sagen. 

5. På baggrund heraf finder Energitilsynets sekretariat, at der kun er tvivl 
om bestyrelsens beslutningsdygtighed på ét møde, og altså ikke fire møder, 
som anført i status-notatet af 25. januar 2010. Hvis mange bestyrelsesmøder 
afholdes uden at bestyrelsen er beslutningsdygtig, så vil det svække de 
kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmers mulighed for indflydelse. I så 
fald vil Energitilsynet kunne vurdere hvordan vedtægterne bør ændres med 
henblik på, at nedbringe antallet af bestyrelsesmøder, som ikke er beslut-
ningsdygtige. 

6. For E.ON Varme er der imidlertid blot tale om et møde ud af i alt 12 
møder, hvor der er tvivl om, hvorvidt bestyrelsen har været beslutningsdyg-
tig. Energitilsynets sekretariat finder derfor ikke anledning til nærmere at 
afklare hvorvidt bestyrelsen var beslutningsdygtig på dette ene møde. 
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7. Ud fra det hensigtsmæssige i en samlet præsentation af sagen er dele af 
notatet af 25. januar 2010 gentaget her. 

 

Tilkendegivelse 
8. Energitilsynet tager på baggrund af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens be-
svarelse, denne sagsfremstilling og vurdering, herunder navnlig at virksom-
hedens tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, informering af bestyrelsens 
medlemmer, samt at de enkelte bestyrelsesmedlemmers varetagelse af sel-
skabets interesser ikke reguleres af varmeforsyningsloven, følgende til efter-
retning: 

• at sekretariatet ophører med at føre et skærpet tilsyn med forbru-
gerindflydelsen i E.ON Varme Danmark ApS, da selskabet i peri-
oden har overholdt varmeforsyningslovens formelle krav, om at 
flertallet af bestyrelsesmedlemmerne vælges af de forbrugere, 
hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af en el-
ler flere kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområ-
de. 
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Sagsfremstilling 

Forbrugerindflydelse i E.ON – kort historik 
9. Efter varmeforsyningsloven skal flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i 
en varmeforsyningsvirksomhed vælges af de forbrugere, hvis ejendomme er 
tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af en eller flere kommunale bestyrelser 
i virksomhedens forsyningsområde. 

10. Energitilsynet behandlede første gang en sag om vedtægterne i E.ON 
Varme i 2006. 

11. Sagen var rejst af Energitilsynet i anledning af en henvendelse fra en 
borger, der gjorde opmærksom på, at selskabets vedtægter (dengang E.ON 
Varme A/S) ikke overholdt varmeforsyningslovens bestemmelser om for-
brugerindflydelse. Sekretariatet var enigt heri, og indledte forhandlinger 
med selskabet om ændring af vedtægterne. Under sagens behandling ændre-
de selskabet form fra aktieselskab til anpartsselskab, og ændrede samtidig 
vedtægterne.  

12. Energitilsynet fandt i en afgørelse af 28. juni 2006 (j.nr. 4/0920-0101-
0010), at de foreslåede vedtægter i E.ON Varme Danmark ApS’s var i over-
ensstemmelse med bestemmelserne herom i varmeforsyningsloven. Sagen 
blev påklaget til Energiklagenævnet, som den 4. juli 2007 hjemviste sagen 
til fornyet behandling i Energitilsynet, på grund af en sagsbehandlingsfejl. 

13. Ved den fornyede behandling af sagen fandt Energitilsynet i afgørelse af 
28. januar 2008 (j.nr. 4/0920-0101-0082), at vedtægterne i E.ON Varme 
Danmark ApS’s var i overensstemmelse med bestemmelserne herom i var-
meforsyningsloven. Det var de vedtægter, som selskabet havde haft siden 
omdannelsen til anpartsselskab den 28. juni 2006, d.v.s. i 1 år og 7 måneder. 
Afgørelsen blev stadfæstet af Energiklagenævnet den 20. oktober 2009.  

14. Kort før afgørelsen i januar 2008 blev sekretariatet opmærksomt på, at 
selskabet siden stiftelsen - d.v.s. i 1 år og 7 måneder - ikke havde sikret, at 
de kommunalt udnævnte medlemmer blev udpeget og ikke havde indkaldt 
til bestyrelsesmøde. Derved var varmeforsyningslovens bestemmelser reelt 
ikke opfyldt, selvom vedtægterne var i overensstemmelse med loven. 

15. Første gang de fire kommunalt valgte medlemmer i bestyrelsen (som 
udgør flertallet) fik mulighed for at gøre deres indflydelse gældende, var 
derfor på et møde, der afholdtes ca. 1 år og 8 måneder efter selskabets stif-
telse. 

16. Heller ikke i perioden før stiftelsen af anpartsselskabet havde forbruger-
valgte bestyrelsesmedlemmer mulighed for at gøre deres indflydelse gæl-
dende. Det drejer sig om perioden 1. oktober 2005 til 28. juni 2006, ca. 9 
måneder.  
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17. Da Energitilsynet traf afgørelsen af 28. januar 2008 havde forbrugerne 
således sammenlagt reelt været uden indflydelse i ca. 2 år og 5 måneder, i 
den periode E.ON-selskaber har ejet varmeforsyningen. 

18. På mødet den 28. januar 2008 udtrykte Energitilsynet skarp kritik af dis-
se forhold, og tilsynet besluttede at føre et skærpet tilsyn med selskabets ef-
terlevelse af bestemmelserne om forbrugerindflydelse frem til udgangen af 
2009. 

19. Energitilsynets sekretariat holdt møde med bestyrelsesformanden, direk-
tøren og en medarbejder fra administrationen i E.ON Varme Danmark ApS. 

20. Bestyrelsesformanden beklagede dybt, at selskabet først i efteråret 2007 
havde fået sammensat en bestyrelse i overensstemmelse med selskabets ved-
tægter.  

21. Bestyrelsesformanden tilkendegav, at selskabet er indstillet på at forbru-
gerindflydelsen i selskabet nu bliver i overensstemmelse med varmeforsy-
ningsloven, og at det agter at samarbejde med tilsynet f.eks. i forbindelse 
med det skærpede tilsyn. 

22. Sekretariatet aftalte med selskabet, at selskabet fremover sender indkal-
delser og referater af bestyrelsesmøder til Energitilsynets sekretariat. 

23. Derudover har sekretariatet holdt et møde med de fire kommunalt udpe-
gede bestyrelsesmedlemmer. 
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Sagens baggrund 

Forbrugerindflydelse i E.ON Varmes bestyrelse 

Vedtægterne 
24. De væsentligste bestemmelser om forbrugerindflydelse i E.ON Varmes 
vedtægter (bilag 1) kan sammenfattes således: 

a) Bestyrelsen er på 5-7 medlemmer. 
b) 1-3 medlemmer vælges af virksomhedens generalforsamling.1 
c) 4 medlemmer vælges af de fire kommuner i hvilke E.ON Varme 

har flest slutbrugere. 
d) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når samtlige generalforsam-

lingsvalgte medlemmer er til stede samt mindst ét kommunalbe-
styrelsesvagt medlem. 

e) Anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog skal mindst 
et generalforsamlingsvalgt medlem udgøre en del af flertallet. 

f) Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
g) Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. 
h) Ekstraordinære beslutninger skal godkendes af generalforsamlin-

gen. 
i) Bestyrelsen ansætter direktionen. 

 
25. I afgørelsen af 28. januar 2008 bemærkede Energitilsynet med hensyn til 
vedtægtsbestemmelserne om beslutningsdygtighed, stemmelighed og at 
mindst et generalforsamlingsvalgt medlem skal udgøre en del af flertallet, at 
vedtægterne på den ene side indebærer, at de kommunalbestyrelsesvalgte 
medlemmer har mulighed for at blokere et forslag fra virksomhedens ejere, 
og på den anden side at de kommunalt valgte medlemmer ikke kan gennem-
trumfe et forslag, som ejerne er imod. 

26. Energitilsynet fandt, at vedtægterne tilgodeser ejernes legitime interesser 
i virksomhedens drift på en måde, som ikke griber mere ind i forbrugerind-
flydelsen end interessen tilsiger. 

27. Den forbruger, der havde rejst sagen i Energitilsynet klagede til Energi-
klagenævnet over afgørelsen. Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen, og 
fandt bl.a. også, at forbrugerindflydelsen i vedtægterne var tilgodeset og i 
overensstemmelse med loven. 

28. Energitilsynet anbefalede i afgørelsen af 28. januar 2008, at der blev 
mulighed for, at kommunerne kunne udpege suppleanter for de fire kommu-
nalt udnævnte bestyrelsesmedlemmer. 

                                                 
1 Punkt a og b er ændret i forhold til statusnotatet af 25. januar 2010. Se mere herom i 
punkterne 52-68 og 76-86. 
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29. Selskabet har den 10. april 2008 ændret vedtægterne til imødekommelse 
af Energitilsynets anbefaling. 

Bestyrelsens møder 
30. I den periode, hvor sekretariatet har ført et skærpet tilsyn (januar 2008 til 
april 2010) har bestyrelsen holdt 12 møder. Energitilsynets sekretariat har 
modtaget protokol fra møderne.  

31. Bestyrelsen har været fuldtallig på 8 møder. På tre møder har et af de 
kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer været fraværende. På et møde 
var bestyrelsesformanden fraværende. På yderligere tre møder havde besty-
relsen ingen formand. Den hidtidige var fratrådt, og bestyrelsen afventede, 
at generalforsamlingen udpegede en ny bestyrelsesformand. Bestyrelsen 
holdt i den mellemliggende periode 3 møder, hvor bestyrelsen var uden 
formand, og derfor bestod af i alt 6 medlemmer. Der har ikke deltaget sup-
pleanter for de fraværende medlemmer. 

32. Selskabets bestyrelse har på møderne bl.a. drøftet budget, priser, fremti-
dige investeringer, årsrapporter, indførsler i revisionsprotokollen og udtræ-
delsesbetingelser. 

De kommunalt udpegede medlemmers vurdering af forbrugerindflydelsen 
33. Som forberedelse på udarbejdelse af status-notatet af 25. januar 2010 har 
Energitilsynets sekretariat, som nævnt ovenfor, den 22. oktober 2009 holdt 
møde med de 4 kommunalt udpegede medlemmer af E.ON Varme Danmark 
ApS's bestyrelse (forbrugerrepræsentanter), for at få deres vurdering af for-
brugerindflydelsen. Referat af mødet er vedlagt som bilag 2.  

34. Forbrugerrepræsentanterne udtrykte betydelig frustration over flere for-
hold vedrørende bestyrelsesarbejdet. De finder bl.a., at byrådene er en unø-
dig omvej til udnævnelse og foreslår at dele ledningsnettene op og lade for-
brugerne vælge deres repræsentanter i hvert net for sig.  

35. Fra referatet af mødet kan bl.a. nævnes: 

� Bestyrelsesmedlemmerne (de fire kommunalt valgte) har foreslået, 
at det undersøges, om selskabet kunne få leveret varme ind i nette-
ne fra selskaber, udenfor E.ON-koncernen. Direktionen for E.ON 
Varme Danmark ApS afviste dette, da E.ON Produktions A/S’s 
produktionsanlæg da ville gå konkurs. 

� Det er bestyrelsesmedlemmernes indtryk, at E.ON-koncernen anser 
bestyrelsen for et appendiks, som direktionen for E.ON Varme 
Danmark ApS kun nødtørftigt og modvilligt inddrager i beslutnin-
ger 
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� Konfrontation mellem de fire bestyrelsesmedlemmer på den ene 
side og direktionen og E.ON-koncernens tre bestyrelsesrepræsen-
tanter på den anden side.  

� Direktionen har en imponerende juridisk backup. Tilsvarende har 
de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer stor brug for uvildig 
bistand. Kan kun håbe på bistand fra Energitilsynet og ministeren. 

� Direktionen har sin advokat med, som ofte minder de kommunalt 
valgte bestyrelsesmedlemmer om deres ansvar over for selskabet, 
og at de kan ifalde personligt ansvar for selskabets eventuelle kon-
kurs. 

� Forud for et af selskabets møder med Energitilsynet ønskede de 
kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer at afklare bestyrelsens 
mandat til direktionen. Direktionen gik kun meget modvilligt med 
til dette. 

� De kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen service-
res bedre af lokale forbrugergrupper end af direktionen og det øvri-
ge personale i E.ON Varme Danmark ApS. 

E.ON’s vurdering af forbrugerindflydelsen 
36. E.ON Varme Danmark ApS har i brev af 5. november 2009 (bilag 3) gi-
vet udtryk for at selskabet generelt har været glade for de fire kommunalt 
udpegede bestyrelsesmedlemmer. Selskabet finder, at de har bidraget med 
almenforbruger-fokuserede indspil, som har styrket selskabet indsats for at 
sikre en kundevenlig kommunikation. Selskabet nævner, at de fire har haft 
mulighed for at skabe den nødvendige forbindelse til kommunerne, som er 
planmyndighed på området. Selskabet anfører, at sikring af et tilstrækkeligt 
antal kunder tillige er et kommunalt ansvar. 

37. Selskabet anfører, at ikke alle forslag fra de fire har kunnet implemente-
res, og nævner de fires ønske om en nedsættelse af varmepriserne med 30 
%. Selskabet anfører, at varmepriserne ikke kan nedsættes mere end om-
kostningerne retfærdiggør. De tre ejerrepræsentanter i bestyrelsen kunne ik-
ke tiltræde forslag om ufinansierede nedsættelser af varmepriserne, da dette 
kunne have skadet kapitalgrundlaget, og have bragt forsyningssikkerheden i 
fare i tilfælde af insolvens.  
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Lovgrundlag 

Varmeforsyningsloven 
38. Energitilsynet og Energiklagenævnet har taget stilling til, at vedtægterne 
i E.ON Varme er i overensstemmelse med § 23 h, stk. 1 i varmeforsynings-
loven. Den lyder således: 

      § 23 h. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i en virksomhed, 
der ejer et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, skal 
vælges af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens 
anlæg, eller af en eller flere kommunale bestyrelser i virksomhedens 
forsyningsområde i kraft af disses udøvelse af deres ejerbeføjelser 
på virksomhedens generalforsamling eller på anden måde. Flertallet 
kan også vælges af forbrugere og en eller flere kommunale bestyrel-
ser i forening.  

 

39. Bestemmelsens ordlyd vedrører det formelle forhold, at forbrugere eller 
kommunalbestyrelser skal vælge flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i en 
varme-net-virksomhed. Det er disse forhold Energitilsynet har taget stilling 
til i afgørelsen af 28. januar 2008, og som Energiklagenævnet stadfæstede 
den 20. oktober 2009.  

40. Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser, der regulerer be-
styrelsens arbejde, eller f.eks. forholdet mellem bestyrelsen og direktionen. 

41. Disse forhold er reguleret på samme måde og i samme omfang som i 
andre virksomheder.  

42. Det forhold, at varmeforsyningsloven ikke indeholder bestemmelser, der 
regulerer bestyrelsens arbejde indebærer bl.a., at Energitilsynet ikke har 
kompetence til at træffe afgørelse i sager om dette spørgsmål.  

Den selskabsretlige regulering 
43. Det fremgår af anpartsselskabsloven, at i selskaber, der har både en be-
styrelse og en direktion, så er bestyrelsen det øverste ledelsesorgan, der 
træffer beslutninger om dispositioner af usædvanlig art eller af stor betyd-
ning, mens direktionen udøver den daglige ledelse. Bestemmelsen giver ik-
ke direktionen nogen eksklusiv kompetence i forhold til bestyrelsen. At be-
styrelsen er ”øverste ledelsesorgan” indebærer, at bestyrelsen efter anparts-
selskabsloven principielt kan træffe beslutning i en hvilken som helst sag, 
uanset om den vedrører den ”daglige ledelse”. 

44. Energitilsynet har ingen beføjelser efter anpartsselskabsloven eller andre 
selskabsretlige love. 
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45. Energitilsynets sekretariat har stillet en række selskabsretlige spørgsmål 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Sekretariatets brev og Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsens svar er vedlagt som bilagene 9 og 10. Svarene er udtryk for 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning, og spørgsmålenes 
endelige afklaring henhører under domstolene.  

46. Fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens besvarelse kan bl.a. nævnes: 

a) Bestyrelsens medlemmer skal varetage selskabets interesser. Det 
gælder også når selskabet indgår i en koncern, og det gælder også 
for de medlemmer af bestyrelsen, som måtte være valgt af selska-
bets kunder eller medarbejdere. 

b) Antallet af medlemmer i bestyrelsen kan i vedtægterne fastsættes 
som et interval. 

c) Så længe bestyrelsens antal holdes inden for et interval i vedtæg-
terne, er der hverken krav om valg eller anmeldelse af nye besty-
relsesmedlemmer eller ændring af vedtægterne. 

d) Hvis et bestyrelsesmedlem er uenig i en beslutning, som bestyrel-
sens flertal har truffet, har medlemmet ret til at få sin mening ind-
ført i protokollen. 

e) Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af en bestyrelse. 
f) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en offentliggørelses- og regi-

streringsmyndighed. 
g) Bestyrelsesmedlemmer eller andre kan anlægge et civilt søgsmål 

og /eller foretage politianmeldelse af strafbare forhold. 
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Høringssvar 

Høringssvar fra parterne i 2009 
47. Høringssvar fra parterne i 2009 har været gengivet i status-notat af 25. 
januar 2010, som har været forelagt for Energitilsynet. Disse gengives kort 
nedenfor. 

48. Energitilsynets sekretariat har sendt referatet af mødet den 22. oktober 
2009 i høring til E.ON Varme Danmark ApS, og har sendt selskabets brev 
af 5. november 2009 i høring til de 4 kommunalt udpegede medlemmer af 
E.ON Varme Danmark ApS's bestyrelse. 

49. Selskabet giver i høringssvar af 11. december 2009 (bilag 4) udtryk for 
overraskelse over de synspunkter, som de 4 kommunalt udpegede medlem-
mer giver udtryk for i referatet. 

50. Selskabet påpeger, at det er et normalt led i en selskabsbestyrelses plig-
ter, at sørge for, at selskabet ledes på en økonomisk forsvarlig måde. Sel-
skabet anfører, at det ikke er muligt for en ansvarlig bestyrelse at sætte pri-
ser så langt ned, at det vil påføre selskabet et underskud. 

51. De fire kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer har ikke fremsendt 
høringssvar. 

Høringssvar fra parterne i 2010 
52. Energitilsynets sekretariat har sendt materiale i høring til parterne to 
gange i 2010: én gang med spørgsmålene til, og svarene fra Erhvervs- og 
selskabsstyrelsen, og én gang med udkast til dette tilsynsnotat. Dertil har 
selskabet forud for de to høringer kommenteret status-notatet, som Energi-
tilsynet behandlede den 25. januar 2010. Høring er sendt til E.ON Varme 
Danmark ApS, som er part i sagen, samt til de fire kommunalt udpegede be-
styrelsesmedlemmer, som sad i bestyrelsen i 2009, som ikke i formel for-
stand er parter i sagen. 

53. Selskabet har den 27. januar 20102 over for sekretariatet givet udtryk 
for, at konklusionen i status-notatet, som Energitilsynet behandlede den 25. 
januar 2010, ikke er korrekt. Selskabet anførte bl.a.: 

”E.ON Varmes vedtægter (pkt. 5.2) indeholder ikke, at generalfor-
samlingen skal udpege 3 medlemmer. Vedtægterne bestemmer der-
imod (pkt. 5.2), at generalforsamlingen skal vælge 1-3 medlemmer. 
Det er derfor forkert at lægge til grund, at bestyrelsen er på 7 med-
lemmer. Det er korrekt at sige, at bestyrelsen har 5 til 7 medlemmer.” 

                                                 
2 Bilag 5. 
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54. Selskabet anførte derfor, at bestyrelsen bestod af 6 medlemmer i perio-
den fra den tidligere bestyrelsesformand udtrådte til den nuværende tiltrådte, 
og at bestyrelsen derfor var beslutningsdygtig på de tre møder, hvor besty-
relsen var uden formand.  

55. Energitilsynets sekretariat er enig heri, og dette notat er derfor rettet i 
overensstemmelse hermed. 

56. Selskabet anførte videre, at formanden underskrev referatet umiddelbart 
efter det møde, hvor han ikke deltog, og dermed bekræftede at være enig i 
de øvrige bestyrelsesmedlemmers opfattelse af de behandlede sager, som 
fremgår af referatet. 

57. Sekretariatets bemærkninger og vurdering heraf findes i punkterne 80 til 
84. 

58. Bestyrelsesmedlemmet udpeget af Egedal Kommune, har den 30. marts 
2010 givet udtryk for, at de kommunalt udpegede medlemmer oplevede et 
bestyrelsesarbejde med en indforstået dagsorden, hvor fokus udelukkende 
var at støtte/fremme virksomhedens drift, hvilket han fandt, var i skarp kon-
trast til titlen forbrugerrepræsentant. 

59. Sekretariatet bemærker hertil, at det fremgår af svaret fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen3, at bestyrelsesmedlemmer – også de der er valgt af kom-
muner eller forbrugerne - skal varetage selskabets interesser. 

60. Bestyrelsesmedlemmet anførte videre, at E.ON`s regler betød, at direk-
tionen med henvisning til deres regler omgjorde de beslutninger, som ikke 
passede direktionen, fordi de ikke varetog virksomhedens tarv. Bestyrel-
sesmedlemmet udpeget af Faxe Kommune, har ved e-mail af 2. april 2010 
tilsluttet sig sin kollegas bemærkninger. 

61. E.ON Varme bestrider, at direktionen har omgjort bestyrelsens beslut-
ninger. E.ON Varme anfører, at det fremgår af referaterne, at bestyrelsen 
besluttede ikke at vedtage direktionens indstilling. 

62. Sekretariatet bemærker hertil, at det fremgår af svaret fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen4, at eventuelle tvister kan afgøres af domstolene i en civil-
retlig sag. 

63. Forud for forelæggelse af dette notat for Energitilsynet har sekretariatet 
sendt det i høring til E.ON Varme Danmark ApS og de fire kommunalt ud-
pegede bestyrelsesmedlemmer, som sad i bestyrelsen i 2009. 

                                                 
3 Se punkt 46 i dette notat, samt bilag 10. 
4 Se punkt 91 i dette notat, samt bilag 10. 
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64. E.ON Varme har svaret ved brev af 20. april 20105. Selskabet har sat 
pris på de forslag, som de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer har bi-
draget med. Selskabet bemærker, at bestyrelsesmødet i december 2008, hvor 
formanden var fraværende blev kyndigt ledet af næstformanden. Selskabet 
anfører, at det er dansk rets almindelige regel, at bestyrelsesbeslutninger kan 
tages på skriftligt grundlag. 

65. Energitilsynets sekretariat har hverken ved dette notat eller tidligere gi-
vet udtryk for, at der ikke var en kapabel ledelse af det pågældende møde. 
Det eneste der er relevant i denne sammenhæng, er om bestyrelsen var be-
slutningsdygtig på det pågældende møde. 

66. Endelig finder selskabet, at det bør præciseres i punkt 8, at selskabslo-
ven regulerer bestyrelsesmedlemmers varetagelse af deres opgaver, samt at 
der ikke bør sondres mellem krav og formelle krav. 

67. Det er korrekt, at selskabsloven regulerer dele af bestyrelsens arbejde. 
Energitilsynets sekretariat har imidlertid ikke foretaget en grundig gennem-
gang af, om andre love end selskabsloven kan have betydning for bestyrel-
sens arbejde. Punkt 8 fremstår som en præmis for sekretariatets indstilling, 
og afgørende er alene, at disse forhold ikke er reguleret af varmeforsynings-
loven. 

68. Ovenstående indeholder hovedtræk af høringssvarene. Alle høringssvar 
er vedlagt som bilag. Andre høringssvar vedrører bestyrelsens varetagelse af 
sine opgave, der som nævnt ikke reguleres af varmeforsyningsloven. Derfor 
har Energitilsynets sekretariat ikke taget stilling til eller kommenteret disse. 

69. De fire kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer har ikke fremsendt 
høringssvar til dette notat. 

 

                                                 
5 Bilag 14 
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Begrundelse 
70. I de fleste varmeforsyningsvirksomheder i Danmark vælger ejerne be-
styrelsen. Det skyldes, at de fleste varmeforsyningsvirksomheder er ejet af 
de forbrugere, som også er andelshavere, eller er ejet af den kommune, som 
varmeforsyningsvirksomheden leverer varme i. 

71. E.ON Varme Danmark ApS er ikke ejet af forbrugerne eller en eller fle-
re kommuner. 

72. Når det er tilfældet, er varmeforsyningslovens bestemmelser, at forbru-
gerne eller kommuner vælger flertallet af bestyrelsens medlemmer. Det in-
debærer, at bestyrelsens flertal ikke er valgt af ejerkredsen. 

73. Det ændrer ikke ved bestyrelsens opgaver og ansvar som øverste ledel-
sesorgan. 

74. Det kan give nogle interessekonflikter mellem de medlemmer af besty-
relsen, som er udnævnt af ejerne og de medlemmer, der ikke har ejermæssi-
ge interesser. 

75. Energitilsynet udøver sine beføjelser som de følger af varmeforsynings-
loven. Bestyrelsens opgaver og ansvar er ikke reguleret i varmeforsynings-
loven. Energitilsynet har ikke beføjelser efter anden lovgivning. 

Særligt om bestyrelsens beslutningsdygtighed 
76. Energitilsynets sekretariat skrev i status-notatet af 25. januar 2010, at 
bestyrelsen ikke havde været beslutningsdygtig på 4 af de 11 afholdte mø-
der.6 Det drejer sig om møde 4, hvor bestyrelsens formand ikke var til stede, 
samt møderne 8, 9 og 10. Da de tre sidstnævnte møder blev afholdt, var 
formanden udtrådt af bestyrelsen den 3. juli 2009, og den nye formand ind-
trådte først i bestyrelsen den 1. november 2009.7 Bestyrelsen var således 
uden formand i den mellemliggende periode.  

77. I status-notatet af 25. januar 2010 lagde sekretariatet til grund, at alle 
generalforsamlingsvalgte medlemmer ikke deltog, som følge af den mang-
lende formand. Som det fremgår ovenfor8 er E.ON Varme ikke enig i, at be-
styrelsen ikke var beslutningsdygtig på de fire møder, da antallet er general-
forsamlingsvalgte medlemmer efter vedtægterne er angivet som intervallet 
1-3, og da der derfor i den mellemliggende periode var to generalforsam-
lingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.  

                                                 
6 Status-notatet af 25. januar 2010, punkt 28. 
7 Se oversigten over bestyrelsens møder i vedlagte bilag 13. Oplysninger om hvornår besty-
relsesformanden udtrådte og hvornår en ny indtrådte i bestyrelsens stammer fra selskabets 
registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  
8 Punkt 53-54. 
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78. Energitilsynets sekretariat har spurgt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om 
bestyrelsens sammensætning i tilfælde som E.ON Varme, hvor antallet af 
bestyrelsesmedlemmer i vedtægterne er fastsat som et interval.  

79. Med hensyn til møderne 8, 9 og 10, hvor bestyrelsen var uden formand, 
er Energitilsynets sekretariat enigt med E.ON Varme i, at bestyrelsen var 
beslutningsdygtig. Som anført af E.ON Varme bestod bestyrelsen i denne 
periode af 6 medlemmer, 4 kommunalt udpegede og to udpeget af general-
forsamlingen. Da de to generalforsamlingsvalgte medlemmer deltog i de tre 
møder, og da mindst ét af de kommunalt udpegede medlemmer deltog, så 
var bestyrelsen beslutningsdygtig på disse tre møder. 

80. På møde 4 havde bestyrelsen en formand, som dog havde meldt afbud til 
mødet. Formanden har efterfølgende underskrevet referatet fra mødet, og 
E.ON Varme finder derfor, at bestyrelsen var beslutningsdygtig på mødet. 

81. Det fremgår af selskabets vedtægter, at bestyrelsen ”er beslutningsdyg-
tig, når samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede samt 
mindst ét kommunalbestyrelsesvalgt medlem.” Det fremgår af den under-
skrevne protokol for møde 4, at formanden ikke var til stede. Selskabets 
vedtægter indeholder ikke bestemmelser om, hvorvidt deltagelse i et besty-
relsesmøde kan erstattes af en efterfølgende underskrift af en protokol for et 
bestyrelsesmøde, som det pågældende bestyrelsesmedlem ikke deltog i, med 
den virkning, at bestyrelsen herved blev beslutningsdygtig. 

82. Det er dermed ikke ganske åbenbart om bestyrelsen var – eller ikke var 
– beslutningsdygtig på møde 4. 

83. Det fremgår af selskabets forretningsorden,9 at formanden i undtagelses-
tilfælde kan foranledige en bestyrelsesbeslutning gennemført på anden måde 
end ved afholdelse af et fysisk bestyrelsesmøde. Denne bestemmelse tager 
efter sit indhold formentlig sigte på at regulere, at bestyrelsesbeslutninger 
kan tages uden afholdelse af et fysisk møde. 

84. Energitilsynet udøver sine beføjelser som de følger af varmeforsynings-
loven. Bestyrelsens opgaver og beslutningsdygtighed er ikke reguleret i 
varmeforsyningsloven, og Energitilsynet kan derfor ikke træffe selvstændig 
afgørelse om hvorvidt bestyrelsen var beslutningsdygtig.  

85. Bestyrelsen er efter varmeforsyningsloven forum for de kommunalt 
valgte bestyrelsesmedlemmers mulighed for indflydelse. Hvis mange besty-
relsesmøder afholdes uden at bestyrelsen er beslutningsdygtig, så vil det 
svække de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmers mulighed for indfly-
delse. I så fald vil Energitilsynet kunne vurdere hvordan vedtægterne bør 
ændres med henblik på, at nedbringe antallet af bestyrelsesmøder, som ikke 

                                                 
9 § 3.6. 
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er beslutningsdygtige.10 Bestyrelsens beslutningsdygtighed indgår således 
som element i vurderingen af, om lovens bestemmelser om forbrugerindfly-
delse er overholdt. 

86. For E.ON Varme er der imidlertid blot tale om et møde ud af i alt 12 
møder, hvor der er tvivl om, hvorvidt bestyrelsen har været beslutningsdyg-
tig. Energitilsynets sekretariat finder derfor ikke anledning til nærmere at 
afklare hvorvidt bestyrelsen var beslutningsdygtig på dette ene møde.  

Sekretariatets afsluttende bemærkninger 
87. Energitilsynet har ved afgørelse af 28. januar 2008 fundet, at vedtægter-
ne i E.ON Varme var i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, og 
Energiklagenævnet har stadfæstes denne afgørelse den 20. oktober 2009. 
Det Energitilsynet og Energiklagenævnet dengang tog stilling til var, at ved-
tægterne i selskabet var i overensstemmelse med § 23 h, stk. 1, i varmefor-
syningsloven, efter hvilken flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal væl-
ges af en eller flere kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsom-
råde. 

88. Sekretariatet konstaterer, at i den periode, hvor sekretariatet har ført et 
skærpet tilsyn, har bestyrelsens medlemmer været valgt i overensstemmelse 
med de vedtægter, som Energitilsynet og Energiklagenævnet allerede har 
taget stilling til, er i overensstemmelse med § 23 h. 

89. Energitilsynets sekretariat er dog i forbindelse med det skærpede tilsyn 
blevet opmærksomt på, at bestyrelsen er særlig udsat for at miste sin beslut-
ningsdygtighed, hvis blot et af de generalforsamlingsvalgte medlemmer ikke 
deltager, og der ikke møder en suppleant. 

90. Med henblik på at sikre, at bestyrelsen altid er beslutningsdygtig, finder 
sekretariatet det hensigtsmæssigt, at der altid møder en suppleant for et ikke 
fremmødende generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. 

91. Sekretariatet er opmærksomt på, at de kommunalt valgte bestyrelses-
medlemmer har udtrykt betydelig frustration over flere forhold vedrørende 
bestyrelsesarbejdet. Som det fremgår ovenfor indeholder varmeforsynings-
loven ikke bestemmelser, der regulerer bestyrelsens arbejde, hvilket indebæ-
rer, at Energitilsynet ikke har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende 
de forhold, de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer har udtrykt betyde-
lig frustration over. Energitilsynets sekretariat har derfor ikke vurderet om 
frustrationen er velbegrundet. Sekretariatet henviser til svaret fra Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen hvoraf det fremgår, at eventuelle tvister kan afgøres af 

                                                 
10 Også en berettiget tvivl om beslutningsdygtighed på mange møder, vil kunne føre til at 
Energitilsynet konkret vurderer, om vedtægterne er i overensstemmelse med bestemmelser-
ne om forbrugerindflydelse i varmeforsyningsloven.  
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domstolene i en civilretlig sag, eller hvis der er tale om et strafbart forhold, 
ved en politianmeldelse. 

92. På baggrund af ovenstående indstiller Energitilsynets sekretariat til 
Energitilsynet, at sekretariatet ophører med at føre et skærpet til syn med 
forbrugerindflydelsen i E.ON Varme Danmark ApS. Selskabet vil herefter 
være omfattet af Energitilsynets almindelige tilsyn med fjernvarmeforsynin-
ger omfattet af varmeforsyningsloven. 

 

Tilkendegivelse 
• Energitilsynet tager på baggrund af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens be-

svarelse, denne sagsfremstilling og vurdering, herunder navnlig at virk-
somhedens tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, informering af bestyrel-
sens medlemmer, samt at de enkelte bestyrelsesmedlemmers varetagelse 
af selskabets interesser ikke reguleres af varmeforsyningsloven, følgen-
de til efterretning: 

• at sekretariatet ophører med at føre et skærpet tilsyn med forbru-
gerindflydelsen i E.ON Varme Danmark ApS, da selskabet i peri-
oden har overholdt varmeforsyningslovens formelle krav, om at 
flertallet af bestyrelsesmedlemmerne vælges af de forbrugere, 
hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af en el-
ler flere kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområ-
de. 

 


