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RESUMÉ 

1.                  Sagen forelægges med henblik på tilsynets vurdering af to principiel-

le juridiske problemstillinger:  

 Betydningen af, at et fremføringsanlæg er overdraget fra privat/statsligt 

ejerskab til privat uden iagttagelse af forkøbsretten  

 Om bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret finder anvendelse i forbin-

delse med salget af et privatejet fremføringsanlæg til et 100 % kommunalt 

ejet selskab.   

 

2.                  I tilknytning hertil skal det afklares, om et transmissionsanlæg er et 

fremføringsanlæg, og hvem der har forkøbsret til et transmissionsanlæg.  

 

3.                  Det bemærkes i forlængelse heraf, at spørgsmålet om, hvordan for-

købsretten konkret skal udøves, ikke vil være genstand for undersøgelse i denne 

sag.  

 

4.                  Problemstillingerne er rejst på baggrund af en indbragt klage fra Fa-

rum Fjernvarme A.m.b.a. om forkøbsret til den transmissionsledning, der forbin-

der varmeforsyningsvirksomheden med Hillerød Kraftvarmeværk. Transmissions-

ledningen blev i 2006 efter det oplyste overdraget fra DONG til Vattenfall og her-

efter med virkning fra 1. januar 2011 til I/S Vestforbrænding. Transmissionsled-

ningen er således i 2006 overdraget fra primært statsligt ejerskab [staten ejer ca. 76 

% af DONG] til privat ejerskab og herefter til et fælleskommunalt selskab. Ud 

over spørgsmål om forkøbsret rejser sagen også en række materielle spørgsmål, 

herunder transmissionsledningens markedspris, grundlaget for udøvelsen af for-

købsretten m.v. Sagens materielle indhold vil ikke blive behandlet yderligere i 

denne sagsforelæggelse, da spørgsmålet om forkøbsrettens iagttagelse er afgøren-

de for en stillingtagen hertil.   

 

5.                  Sagen forelægges derfor alene med henblik på at få tilsynets tilken-

degivelse af de juridiske spørgsmål. Dette skyldes, at Energitilsynet ikke er givet 

nogen håndhævelsesbeføjelse i forbindelse med bestemmelserne om forkøbsret. 

Skal parterne have sagen afgjort, vil det alene kunne ske ved indbringelse for 

domstolene. Parterne kan i forbindelse med en eventuel retssag vælge at lade tilsy-

nets tilkendegivelse indgå.  
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6.                  Formålet med varmeforsyningslovens regler om forkøbsret har ifølge 

lovbemærkningerne været at sikre dels, at forbrugerne og kommunerne, når de 

eksisterende ejere ønsker at sælge et fremføringsanlæg, får mulighed for at opret-

holde den forbrugerindflydelse og kommunale indflydelse, som varmeforsynings-

sektoren var præget af ved bestemmelsens indførelse, dels at bygge videre på prin-

cipperne om det lokale engagement og samtidig sikre de forbruger- og samfunds-

skabte værdier i denne forsyningssektor. Fremføringsanlægget anses for at udgøre 

den nødvendige infrastruktur, der forbinder varmeproduktionsanlægget og forbru-

geren. Reglerne indebærer en pligt for ejeren til at tilbyde henholdsvis kommunen 

og de forbrugerne, hvis ejendomme er tilsluttet fremføringsanlægget, at købe det 

til markedspris, inden anlægget kan afstås til anden side.  

 

7.                  Et fremføringsanlæg er i loven defineret som et kollektivt varmefor-

syningsanlæg. Ifølge de specielle lovbemærkninger angår forbrugernes henholds-

vis kommunernes forkøbsret distributions- eller transmissionsanlæg. På den bag-

grund er det sekretariatets vurdering, at anlæg, der ved et salg kan være omfattet af 

forkøbsretten, både kan være distributions- og transmissionsanlæg.  

 

8.                  Afgørende for en vurdering af, om forkøbsretten er overholdt, afhæn-

ger af, om en given overdragelsessituation udløser forkøbsret, og i den forbindelse, 

hvem der har forkøbsretten.   

 

9.                  Forkøbsretten udløses ikke i alle overdragelsessituationer. Det følger 

af ordlyden af bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret, lovbemærkninger m.m., 

at forbrugernes forkøbsret ikke udløses ved salg til en kommune. Det er sekretaria-

tets vurdering, at fælleskommunale selskaber i relation til varmeforsyningslovens 

regler om forkøb har samme status som en kommune. Vurderingen bygger dels på 

lovbemærkninger i form af et høringssvar om, at bestemmelsen ikke stiller sig i 

vejen for, at fjernvarmenet kan sammensluttes i større kommunale enheder, uden 

at forkøbsretten aktiveres, dels på det forhold, at Indenrigs- og Sundhedsministeri-

et betragter kommunale fællesskaber som en art specialkommuner. Sekretariatets 

vurdering understøttes endvidere af senere vejledende udtalelser fra Energistyrel-

sen i relation til dette spørgsmål. Afgørende er, at selskabet er 100 % kommunalt 

ejet.  

 

10.              Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at salget af et privat-

ejet fremføringsanlæg til et 100 % kommunalt ejet selskab ikke udløser forkøbsret 

for forbrugerne. Efter sekretariatets vurdering gælder dette tilsvarende for salg af 

et statsejet anlæg til et 100 % kommunalt ejet selskab.  

 

11.              Hvis et fremføringsanlæg derimod afstås til andre end kommuner ud-

løses forbrugernes forkøbsret. Hverken lovbestemmelsen eller forarbejderne hertil 

indeholder nærmere fortolkningsbidrag til, hvad der forstås ved formuleringen 

”forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet.  
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12.              Ud fra en samlet afvejning, og særligt henset til formålet med be-

stemmelsen om forbrugernes forkøbsret, er det sekretariatets vurdering, at begre-

bet ”forbruger” skal forstås som de slutforbrugere, der direkte eller indirekte er 

tilsluttet til hele eller dele af det fremføringsanlæg, der ønskes overdraget til anden 

side. Fremføringsanlægget skal således ses som betegnelse for hele den rørføring, 

der leder varmen fra produktionsanlægget til slutforbrugeren. At rørføringen kan 

være ejet af flere selskaber, og salget både kan angå hele eller dele af rørføringen, 

ændrer efter sekretariatets vurdering ikke på, at der er tale om salg af fremførings-

anlæg, hvortil der er tilsluttet slutforbrugere. Er fremføringsanlægget et transmis-

sionsanlæg skal forbrugerne efter sekretariatets vurdering derfor forstås som de 

slutforbrugere, hvis distributionsanlæg aftager varme fra transmissionsanlægget. 

Sekretariatet finder i den forbindelse, at det er uden betydning, om slutforbrugeren 

aftager varme til sig selv, til proces eller til videresalg efter lejeloven. Afgørende 

er efter sekretariatets vurdering, at slutforbrugeren er i et direkte kundeforhold 

med distributions- eller transmissionsselskabet.  

 

13.              Om et allerede eksisterende forbrugerejet a.m.b.a. kan repræsentere 

slutforbrugerne ved salg af et transmissionsanlæg bemærker sekretariatet, at dette 

følger af de almindelige fuldmagtsregler.  

 

14.              Aftaler om overdragelse af anlæg, der er indgået uden iagttagelse af 

forkøbsretten, er ugyldige. Ifølge lovbemærkningerne følger retsvirkningerne af 

ugyldighed dansk rets almindelige regler. De bestemmelser i varmeforsyningslo-

ven, som i øvrigt giver Energitilsynet hjemmel til at gribe ind over for forhold, der 

er urimelige eller i strid med bestemte regler, omfatter ikke reglerne om forkøbs-

ret. Det følger heraf, at Energitilsynet ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om 

retsvirkningerne af ugyldighed, og at parterne, hvis de ikke blive enige om rets-

virkninger, må rejse en sag ved domstolene herom.  

 

15.              Det, Energitilsynet i relation til bestemmelserne om forkøbsret har 

hjemmel til, er at fastsætte overdragelsesvilkårene, hvis parterne ikke kan opnå 

enighed. Er forkøbsretten ikke iagttaget og indbringes dette forhold senere for 

Energitilsynet af den, som mener at have forkøbsretten, er det sekretariatets vurde-

ring, at Energitilsynet kan vurdere, om forkøbsretten burde have været iagttaget. 

Det skyldes, at hvis forkøbsretten burde have været iagttaget, har indehaveren af 

forkøbsretten ikke kunnet varetage sin forhandlingsposition som forudsat i be-

stemmelsen herom, herunder haft mulighed for at indbringe uenigheden for Ener-

gitilsynet.  

 
TILKENDEGIVELSE 
16.              På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegav 

Energitilsynet:   

 At overdragelse af et privat- eller statsejet fremføringsanlæg til et 100 % 

kommunalt ejet selskab ikke udløser forkøbsret for forbrugerne, jf. varme-

forsyningslovens § 23f, stk. 1.   

 At overdragelse af et privat- eller statsejet fremføringsanlæg til et andet 

privat ejet selskab udløser forkøbsret for forbrugerne, jf. varmeforsynings-

lovens § 23f, stk. 1.   

 At ”fremføringsanlæg” er betegnelsen for den samlede rørføring fra et 

produktionsanlæg og til slutforbrugerne, og at de slutforbrugere, der afta-
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ger varme fra en rørføring, har forkøbsret hertil, jf. varmeforsyningslovens 

§ 23f, stk. 1, uanset om varmen undervejs også transporteres gennem rør, 

der selskabsmæssigt er adskilt fra det sælgende selskab. 

 At ”slutforbruger” skal forstås som den, der aftager varme til eget forbrug 

som rumvarme, proces eller viderefordeling blandt en lukket kreds af for-

brugere, når denne person er i et direkte kundeforhold med et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1-3.    

 At Energitilsynet, hvis tilsynet finder, at bestemmelserne i § 23f ikke er 

overholdt, ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om retsvirkningerne af 

ugyldighed, og at parterne, hvis de ikke blive enige om retsvirkninger, må 

henvises til at rejse en sag ved domstolene herom, jf. varmeforsyningslo-

vens § 23f, stk. 5.   

 At det falder uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om et 

distributionsanlæg organiseret som et a.m.b.a. har den fornødne fuldmagt 

til at handle på forbrugernes vegne.  

 

RETSGRUNDLAG 
 
LOVGRUNDLAG OG KOMPETENCE   

17.              På varmeområdet administrerer Energitilsynet kapitel 4 i varmeforsy-

ningsloven, jf. bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 af lov om varmeforsyning, 

som senest ændret ved § 1, i lov nr. 1555 af 21. december 2010.  

 

18.              Formålsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 1, som ændret ved 

lov nr. 622 af 11. juni 2010, lyder:  

Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder mil-

jøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens af-

hængighed af fossile brændsler  

Stk.2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med 

de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af 

varme og elektricitet mest muligt.   

 

19.              Energitilsynets kompetence er fastlagt i lovens § 21, stk. 4 og 5:  

Stk.4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre be-

tingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 

b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ik-

ke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, 

omkostningsfordeling eller betingelser.  

Stk.5. Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må an-

tages at ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anven-

delse af energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i stk. 4 give pålæg 

om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.   

 

20.              Det er i medfør af bestemmelsen i stk. 4, at Energitilsynet udøver det 

egentlige offentligretlige tilsyn med varmeforsyningsvirksomhedernes priser og 

betingelser. Energitilsynet kan således gribe ind, hvis varmeforsyningsvirksomhe-

dens priser eller betingelser er urimelige eller i strid med lovens bestemmelser.    
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FORKØBSRET  

21.              Reglerne om forkøbsret er reguleret i varmeforsyningslovens § 23 f. 

Bestemmelsen blev indsat ved ændringslov nr. 451 af 31. maj 2000.  Bestemmel-

sen lyder:  

Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af 

de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås 

til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til 

markedspris.  

Stk.2. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes 

af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan af-

stås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, til-

bydes at købe anlægget til markedspris.  

Stk.3. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved af-

ståelse af ejerandele i et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp 

eller af ejerandele i virksomheder, der ejer sådanne fremføringsanlæg.  

Stk.4. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forbrugerne eller 

kommunen ikke inden tre måneder efter, at tilbudet er kommet frem, tilken-

degiver at ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlægget fast-

sættes i mangel af mindelig overenskomst af Energitilsynet.  

Stk.5. En aftale, som er indgået i strid med stk. 1, 2 eller 3, er ugyldig.   

 

22.              Af de generelle bemærkninger til lovforslaget 1999/1 LSF 240, som 

fremsat den 29. marts 2000, fremgår bl.a.:  

7. Forbrugerindflydelsen og værdierne i varmeforsyningssektoren  

Varmeforsyningssektoren er kendetegnet ved, at den i meget stor udstræk-

ning er under forbrugernes eller kommunernes indflydelse. Dette forhold 

har sikret en bred lokal forankring af og opbakning til anlæggene. Værdier-

ne i sektoren er oparbejdet under varmeforsyningslovens princip om »hvile-

i-sig-selv« og inden for de rammer og muligheder, der har ligget og ligger i 

den konsekvente danske energipolitik, herunder energiafgiftspolitikken.  

Det er målsætningen at bygge videre på principperne om forbrugernes og 

den kommunale indflydelse i sektoren og det lokale engagement og samti-

dig sikre de forbruger- og samfundsskabte værdier i denne forsyningssektor. 

I takt med at liberaliseringen og internationaliseringen slår igennem på sær-

ligt elforsyningsområdet, er det væsentligt med mekanismer, der tilgodeser 

disse hensyn på varmeforsyningsområdet.  

[…]  

Anlæggene til fremføring af opvarmet vand eller damp udgør det væsentlig-

ste element for kommunernes og forbrugernes indflydelse på varmesekto-

ren, da disse anlæg udgør den nødvendige infrastruktur, der forbinder var-

meproduktionsanlægget og forbrugeren. Disse anlæg ønskes derfor som ud-

gangspunkt friholdt af kommercielle interesser.  

På den baggrund foreslås det, at der i varmeforsyningsloven indføres regler 

om forkøbsret, således at forbrugerejede fremføringsanlæg ved salg først 

skal tilbydes den eller de kommuner, hvori det pågældende anlæg er belig-

gende, og at anlæg, der ikke er ejet af de tilsluttede forbrugere, som hoved-

regel først skal tilbydes disse forbrugere.  

Til sikring af forbrugerindflydelsen foreslås det, at driften af de fremfø-

ringsanlæg, der ikke er forbrugerejede eller kommunalt ejede, skal udøves i 

et selvstændigt selskab.  
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Samtidig skal flertallet i bestyrelsen for en virksomhed, der ejer et fremfø-

ringsanlæg, som hovedregel være valgt af de forbrugere, hvis ejendom er 

tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af kommunerne.   

 

23.              Af de specielle lovbemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a.:  

Med § 23 f indføres der en forkøbsret for forbrugerne henholdsvis kommu-

nerne ved salg af distributions- eller transmissionsanlæg. Ejer forbrugerne 

på salgstidspunktet ikke anlægget, tilfalder forkøbsretten som udgangspunkt 

forbrugerne, hvorimod retten tilfalder kommunen, når anlægget, der sælges, 

er forbrugerejet.  

Bestemmelsen har til formål at sikre, at forbrugerne og kommunerne, så-

fremt de eksisterende ejere måtte ønske at sælge, får mulighed for at opret-

holde den forbrugerindflydelse og kommunale indflydelse, som varmefor-

syningssektoren er præget af i dag. Bestemmelsen om forbrugernes forkøbs-

ret skal derfor ikke finde anvendelse i situationer, hvor anlægget overdrages 

til en anden kommune. Endvidere vil forkøbsretten vige for forkøbsrettighe-

der, der måtte eksistere på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.  

Efter stk. 3 gælder forbrugernes og kommunernes forkøbsret også i tilfælde, 

hvor der er tale om afståelse af ejerandele både i et distributions- eller et 

transmissionsanlæg og i en virksomhed, der ejer et distributions- eller et 

transmissionsanlæg.  

Forkøbsretten bliver kun aktuel, såfremt de nuværende ejere ønsker at af-

hænde anlæg eller en virksomhed, der ejer et anlæg. Såfremt forbrugerne re-

spektive kommunerne ikke inden for en frist på tre måneder erklærer at ville 

gøre brug af forkøbsretten, bortfalder denne.  

Forkøbsretten indebærer, at henholdsvis forbrugerne og kommunerne har 

fortrinsret til at overtage anlæg eller virksomhed til disses værdi. Prisen 

fastsættes på almindelige markedsvilkår. Kan der ikke opnås enighed om 

værdien af det pågældende aktiv, vil denne blive fastsat af Energitilsynet, 

idet tilsynet i forvejen besidder den nødvendige sagkundskab til vurdering 

af disse spørgsmål.  

Hvis en aftale indgås uden iagttagelse af bestemmelserne om forkøbsretten 

som omtalt i stk. 1-3, er aftalen ugyldig. Retsvirkningerne af ugyldighed 

følger af dansk rets almindelige regler.   

 

24.              Folketingets Energipolitiske Udvalg [L 240 - bilag 11, spørgsmål 9] 

spurgte ministeren, om ministeren kunne bekræfte, at lovens mulighed for at fra-

sælge offentlige fjernvarmenet ikke indebar mulighed for en svækkelse af forbru-

gernes indflydelse, som hidtil var kommet til udtryk enten ved direkte forbruger-

ejede net eller via kommunale net. Ministeren svarede hertil:  

 

Lovforslaget indeholder ikke ændringer i mulighederne for at frasælge of-

fentlige fjernvarmenet. Imidlertid indeholder lovforslaget en styrkelse af 

forbrugernes stilling i forbindelse med eventuelt salg af net, idet der indfø-

res en pligt for ejeren til at tilbyde kommunen/forbrugerne at købe anlægget 

til markedspris, inden dette kan afstås til anden side.  

Kommunen/forbrugerne har en gensidig forkøbsret i tilfælde, hvor et for-

brugerejet eller kommunalt ejet fjernvarmenet ønskes solgt.  
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I de tilfælde, hvor fjernvarmenettet ikke ejes af kommunen og/eller forbru-

gerne, vil det gælde, at driften af nettet skal udøves i et selvstændigt selskab. 

Lovforslaget tilsigter i den forbindelse at sikre forbrugerne indflydelse på 

selskabet, enten via repræsentation med et flertal i selskabets bestyrelse eller 

etablering af et forbrugerrepræsentantskab.   

 

25.              Regeringen indgik den 22. marts 2000 en aftale med V, KF, SF, CD og 

KRF om reformopfølgning på energiområdet. I reformopfølgningen fremgår på 

side 7:  

For at bevare det ikke-kommercielle ejerskab til fjernvarmenettet får for-

brugerne, såfremt der ikke er tale om salg til en kommune, en forkøbsret til 

fjernvarmenet, der ikke allerede er forbrugerejede. Tilsvarende får kommu-

nerne en forkøbsret til de forbrugerejede net. De fjernvarmenet, der ikke 

ejes lokalt af forbrugerne eller kommunerne, skal udskilles i særskilte sel-

skaber. Endvidere skal forbrugerne og/eller kommunerne have en bestem-

mende indflydelse på netvirksomheden. Ved afhændelse af et kommunalt 

forsyningsanlæg skal en eventuel fortjeneste tilbageføres til forbrugerne el-

ler modregnes i det generelle statstilskud til kommunen.     

Der vil blive udformet regler om økonomiske vilkår, der skal sikre de for-

brugere, der pålægges tilslutning, rimelige tilslutningsvilkår.    

Der vil blive fastsat regler med henblik på at lempe tilslutningspligten for 

særlige befolkningsgrupper – eksempelvis folkepensionister.      

 

26.              Af sammenfatning af høringssvar af 30. marts 2000 vedrørende forslag 

til ændring af varmeforsyningsloven fremgår til § 23 f, jf. bilag 1, side 9:  

 

Energistyrelsens kommentarer:  

§ 23 f indgår i et kapitel i varmeforsyningsloven, der bl.a. har til formål at 

bevare det offentlige ejerskab til fjernvarmenettene, enten i kommunalt eller 

forbrugerejet regi. På den baggrund, og da behovet for nødvendige struktur-

rationaliseringer bør tilgodeses, er § 23 f blevet ændret således, at bestem-

melsen ikke stiller sig i vejen for, at fjernvarmenet kan sammensluttes i stør-

re kommunale enheder, uden at forkøbsretten aktiveres.  

ENERGITILSYNETS PRAKSIS OM VARMEFORSYNINGSLOVENS § 23 F   

27.              Energitilsynet har i tidligere sager behandlet spørgsmål i relation til 

varmeforsyningslovens § 23 f. Fra tilsynets praksis kan nævnes:  

 

28.              I en sag fra 2002 [journalnummer 3/1322-0102-0005] tog Energitilsy-

net stilling til, hvad der i den konkrete sag var omfattet af tilbuds- og forkøbsret-

ten.  

 

29.              Sagen angik Præstø Kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk inklu-

sive varmetransmissionsledning til Sydkraft Danmark A/S. Præstø Fjernvarme 

rejste overfor Energitilsynet spørgsmålet, om forbrugernes forkøbsret i § 23 f tilli-

ge omfattede kraftvarmeværket, samt om kraftvarmeværket og transmissionsan-

lægget måtte betragtes som en enhed i relation til forkøbsbestemmelsen. Energitil-

synet fandt, i lighed med Energistyrelsen, at alene varmetransmissionsledningen 

var omfattet af forbrugernes forkøbsret efter § 23f.  
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30.               I en sag fra 2004 [journalnummer 3/1322-8901-0258] tog Energitilsy-

net stilling til spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt 3 måneders fristen i varmefor-

syningslovens § 23 f, stk. 4, begynder at løbe.  

 

31.              Sagen drejede sig om NESA, der på baggrund af Konkurrencerådets 

beslutning af 24. marts 2004 havde besluttet både at sælge sine kraftvarmeværker 

og fjernvarmenet. Energitilsynet fandt, at fristen på 3 måneder først skal løbe fra 

den dag, hvor de nødvendige relevante oplysninger er tilgængelige for forbruger-

ne, det vil sige fra det tidspunkt, hvor forbrugerne kan indhente disse oplysninger 

hos selskabet. Der skal således være et tilstrækkeligt klart grundlag at tage stilling 

til tilbuddet på.  På den anden side vurderede tilsynet, at forbrugerne ikke fra pas-

sivitetsbetragtninger skal kunne forlænge fristen ved at undlade eller meget sent i 

forløbet at anmode selskabet om at fremskaffe oplysningerne. Ligeledes skal for-

brugerne ikke kunne trænere sagen ved anmodning om oplysninger, der ikke kan 

anses for nødvendige for afgivelse af tilbuddet.  

 

32.              Energitilsynet fandt i en anden sag fra 2004 [journalnummer 3/1322-

8901-0267], at den selskabsmæssige omstrukturering af den kommunale fjernvar-

meforsyning i Korsør ikke i sig selv rejste spørgsmål om forbrugernes forkøbsret 

til kommunens fremføringsanlæg efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1 og 3.   

 

33.              I en sag fra 2006 [journalnummer 4/0920-8901-0003] tog Energitilsy-

net stilling til, om en aftale om prisfastsættelse af transmissionsledning var indgået 

på almindelige markedsvilkår i medfør af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1 og 

4. Sagen angik Præstø Fjernvarmes køb af Præstø Kommunes fjernvarmetransmis-

sionsledning.  

 

34.              Energitilsynet fandt det ikke urimeligt, at Præstø Fjernvarmes købspris 

for transmissionsledningen blev sat til det beløb, der var aftalt mellem Præstø 

Fjernvarme og Præstø kommune.  

 

35.              I en tilsynssag fra 2010 [journalnummer 4/0920-0101-0139] om afstå-

else af fjernvarmenet i Annebergparken fandt Energitilsynet, at bestemmelserne 

om forkøbsret i varmeforsyningslovens § 23 f ikke gælder for koncerninterne af-

ståelser.  

 

36.              Som det ses, har Energitilsynet behandlet andre spørgsmålet i relation 

til bestemmelsen om forkøbsret. Hvem der er rette modtagere af forkøbsretten, ses 

derimod ikke at være særskilt behandlet.     

FREMFØRINGSANLÆG – DISTRIBUTIONS/TRANSMISSIONSANLÆG   

37.              Forkøbsretten i varmeforsyningslovens § 23 f, angår ”anlæg til fremfø-

ring af opvarmet vand eller damp”. Ifølge de specielle lovbemærkninger til be-

stemmelsen har forbrugerne henholdsvis kommunerne forkøbsret ved salg af di-

stributions- eller transmissionsanlæg.  

 

  



ENERGITILSYNET  Side 9/24 

38.              Et fremføringsanlæg er den ledning, der fører energien fra produkti-

onsanlægget og ud til forbrugerne eller til et distributionsanlæg. Fremføringsan-

lægget kan være ejet af forbrugerne, af produktionsanlæggets ejer(e) eller af en 

helt tredje, uden at det har betydning for vurderingen. Fremføringsanlæg både med 

og uden juridisk tilknytning til produktionsanlægget er kollektive varmeforsy-

ningsanlæg.  

 

39.              Et fremføringsanlæg er i varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 2, defi-

neret som et kollektivt varmeforsyningsanlæg:  

Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver føl-

gende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og 

forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2:  

1. Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end 

naturgas.  

2. Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarme-

værker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geo-

termiske anlæg mv. [sekretariatets fremhævning]  

3. Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændings-

anlæg mv., herunder kraftvarmeanlæg med en eleffekt op til 25 MW  

[…]  

 

40.              Varmefremføringsanlæg defineres i bekendtgørelse nr. 1297 af 15. 

december 2008 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsynings-

lovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m, som:  

5) Varmefremføringsanlæg: Anlæg til distribution, dvs. levering af opvar-

met vand eller damp til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand, samt anlæg til transmission, eksempelvis salg af varme fra et varme-

produktionsanlæg, herunder også affaldsforbrændingsanlæg, til en varmele-

verandør. Varmefremføringsanlæg inden for den matrikel, som varme-

produktionsanlægget ligger på, betragtes som en del af varmeproduktions-

anlægget, med mindre der er indgået kontrakt med transmissions- eller di-

stributionsvirksomheden, om at leveringspunktet ligger inden for matriklen.  

TILSLUTNING AF EJENDOMME TIL KOLLEKTIVE VARMEFORSYNINGSANLÆG  

41.              Forkøbsretten efter varmeforsyningslovens 23 f, stk. 1 gælder for for-

brugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende distributions- eller transmis-

sionsanlæg, der er kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 2, stk. 1, nr. 2. Bestem-

melsen i § 23 f, stk. 1, og forarbejderne hertil indeholder ikke nærmere fortolk-

ningsbidrag til, hvad der forstås ved ”forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det 

pågældende anlæg”.  

 

42.              Varmeforsyningsloven indeholder i kapitel 2 om varmeforsynings-

planlægning regler om ejendommes tilslutning til kollektive varmeforsyningsan-

læg. Energitilsynet administrerer ikke varmeforsyningslovens kapitel 2 og har 

derfor ingen beføjelser i henhold hertil. Med henblik på en nærmere belysning af, 

hvad der ved forstås ved forbrugere, der har tilsluttede ejendomme, har sekretaria-

tet fundet det relevant at inddrage andre lovbestemmelser.  
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43.              Kommunalbestyrelsen kan i medfør af §§ 11 og 12, pålægge både ny 

og eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. 

Bestemmelserne citeres ikke. Beslutningen herom kan ikke træffes, før forudsæt-

ningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt.  

 

44.              De nærmere regler er reguleret i bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 

2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Det følger bl.a. 

heraf, at kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens 

kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom, og 

at beslutningen efter §§ 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om 

godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen, jf. 

bekendtgørelsens § 20, stk. 1. Ejeren har pligt til at underrette eventuelle lejere om 

meddelelsen efter stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 2.   

FORBRUGERINDFLYDELSE   

45.              Varmeforsyningslovens § 23 f, blev indsat sammen med en række 

andre bestemmelser i kapitel 4 b om overdragelse af virksomhed, udskillelse af 

aktiviteter og forbrugerindflydelse i forbindelse med lovændringen i 2000, jf. lov 

nr. 451 af 31. maj 2000. Målsætningen med kapitlet har, som tidligere citeret, væ-

ret at bygge videre på principperne om bl.a. forbrugernes indflydelse i sektoren.  

 

46.              Formuleringen ”forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet…” i § 23 f, 

stk. 1 og 2, går igen i bestemmelserne i § 23 g - i. For besvarelse af sagens 

spørgsmål er det derfor relevant at se på, om disse øvrige bestemmelser og lovbe-

mærkningerne hertil indeholder fortolkningsbidrag til, hvad der forstås ved ”for-

brugere, hvis ejendomme er tilsluttet…” og/eller, hvordan målsætningen om for-

brugerindflydelse, der er formålet med bestemmelsen i § 23 f, sikres.  

 

47.              Varmeforsyningslovens § 23 g lyder:  

Driften af et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp skal udøves i 

et selvstændigt selskab, såfremt anlægget ikke ejes af en eller flere kommu-

ner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, el-

ler af kommuner og forbrugere i forening. Tilsvarende skal driften udøves i 

et selvstændigt selskab, såfremt kommuner, forbrugere eller disse i forening 

ikke ejer alle ejerandele i en virksomhed, der ejer fremføringsanlægget. Sel-

skabet, som driften af fremføringsanlægget skal udøves i, må ikke varetage 

anden virksomhed, medmindre dette sker i et andet selvstændigt selskab.  

Stk.2. Økonomi- og erhvervsministeren kan dispensere fra kravene i stk. 1, 

såfremt særlige hensyn tilsiger det.    

 

48.              Af de specielle lovbemærkninger til bestemmelsen, jf. lovforslag 

1999/1 LSF 240, som fremsat den 29. marts 2000, fremgår bl.a.:  

Distributions- og transmissionsanlæg, der ikke er kommunalt ejede og/eller 

forbrugerejede skal efter forslaget til § 23 g udskilles i et selvstændigt sel-

skab. For dette selskab gælder, at det ikke må varetage anden virksomhed 

end den, der er knyttet til fremføring af opvarmet vand eller damp. Anden 

virksomhed, som selskabet måtte ønske at varetage, skal ske i et andet selv-

stændigt selskab.  

[…]   
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49.              Bestemmelsen i § 23 h, som ændret ved lov nr. 520 af 7. juni 2006 og 

ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, lyder:  

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 kommu-

nale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområde i kraft af disses udøvel-

se af deres ejerbeføjelser på virksomhedens generalforsamling eller på an-

den måde. Flertallet kan også vælges af forbrugere og en eller flere kommu-

nale bestyrelser i forening.  

Stk.2. Indflydelseskravet i stk. 1 anses for opfyldt, hvis bestyrelsen i en virk-

somhed som nævnt i stk. 1, der drives i andelsselskabsform, udpeges af et 

repræsentantskab, der er valgt af andelshaverne i forsyningsområdet. Det 

samme gælder for en virksomhed som nævnt i stk. 1, der drives som en 

selvejende institution eller i foreningsform, hvis bestyrelsen udpeges af re-

præsentanter, der er valgt af en eller flere kommunale bestyrelser i forsy-

ningsområdet, af en flerhed af forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virk-

somhedens anlæg, eller af sådanne kommunale bestyrelser og forbrugere i 

forening. Det samme gælder for et kommunalt anlæg til fremføring af op-

varmet vand eller damp.  

Stk.3. I en virksomhed som nævnt i stk. 1, der ejes gennem en eller flere ju-

ridiske personer, anses indflydelseskravet for opfyldt, hvis flertallet af med-

lemmerne i bestyrelsen for den øverste juridiske person er valgt eller udpe-

get på den i stk. 1 eller 2 nævnte måde og denne bestyrelse direkte eller in-

direkte vælger virksomhedens bestyrelse.  

[Stk.4 – 7].   

 

50.              Bestemmelsen i § 23 i, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, 

lyder:  

Såfremt forbrugere eller kommunale bestyrelser eller disse i forening ikke 

har den i § 23 h nævnte indflydelse i virksomheden, skal der etableres et 

forbrugerrepræsentantskab. Forbrugerrepræsentantskabet skal bestå af 11 

medlemmer valgt af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhe-

dens anlæg, og har til opgave at vælge flertallet af bestyrelsesmedlemmerne 

i virksomheden.  

Stk.2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om be-

tingelserne for forbrugernes valgret og valgbarhed samt om varigheden af 

forbrugerrepræsentantskabsmedlemmernes mandat.  

Stk.3. Forbrugerrepræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlemmer kan ale-

ne ske blandt kandidater opstillet af medlemmerne af forbrugerrepræsen-

tantskabet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode svarende til den 

periode, der efter vedtægterne gælder for andre bestyrelsesmedlemmer.  

Stk.4. Hvis virksomheden drives i aktieselskabsform, finder selskabslovens 

§ 120, stk. 1 ikke anvendelse.    
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51.              Af de specielle bemærkninger til lovforslaget 1999/1 LSF 240, som 

fremsat den 29. marts 2000, fremgår vedrørende bestemmelserne i § 23 h og 23 i 

bl.a.:  

Ved forslaget til § 23 h, stk. 1, fastslås det, at det er enten direkte eller indi-

rekte valgte forbrugerrepræsentanter, der skal udgøre flertallet af virksom-

hedens bestyrelsesmedlemmer. Det forudsættes herved, at virksomheder, 

der ejer fremføringsanlæg, i almindelighed vil have en bestyrelse, men hvis 

dette ikke er tilfældet, vil bestemmelsen finde analog anvendelse på det til-

svarende organ, der forestår virksomhedens overordnede ledelse.  

I en virksomhed, som for eksempel er et forbrugerejet andelsselskab, vil 

kravet om direkte forbrugerindflydelse være opfyldt, såfremt bestyrelsen i 

virksomheden vælges af andelshaverne. Såfremt bestyrelsen i stedet vælges 

af et repræsentantskab, der vælges af andelshaverne, finder bestemmelsen i 

stk. 2 anvendelse.  

§ 23 h, stk. 2 og 3, vedrører en række særlige tilfælde, hvor forbrugerindfly-

delseskravet anses for opfyldt, selv om forbrugere og kommuner kun indi-

rekte har indflydelse på valget af virksomhedens bestyrelse.  

Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke, såfremt direktionen for et holdingselskab 

af sin bestyrelse får bemyndigelse til at vælge bestyrelsen i virksomheden, 

der ejer fremføringsanlægget.  

Såfremt en virksomhed ikke opfylder indflydelseskravet i § 23 h, følger det 

af § 23 i, stk. 1, at der i stedet skal etableres et forbrugerrepræsentantskab.  

Forbrugerrepræsentantskabet har til opgave at vælge flertallet af medlem-

merne i virksomhedens bestyrelse. § 23 i, stk. 1, sikrer således forbrugerne, 

hvis ejendom er tilsluttet virksomhedens anlæg, en ret til at vælge repræsen-

tantskabsmedlemmer, der skal vælge flertallet af virksomhedens bestyrelse. 

Herved opnås forbrugerindflydelse i virksomheden på en anden måde end 

den i § 23 h anførte. Bestemmelsen vil bl.a. skulle anvendes, såfremt æn-

dringer i ejerkredsen fører til, at indflydelseskravet i § 23 h ikke længere er 

opfyldt, for eksempel såfremt en kommunalt ejet virksomhed overdrages til 

nye ejere.  

Ifølge § 23 i, stk. 2, er det overladt til miljø- og energiministeren at fastsætte 

nærmere regler for, hvornår en forbruger har ret til at deltage i valget af 

medlemmerne af forbrugerrepræsentantskabet eller selv kan opstille som 

kandidat til forbrugerrepræsentantskabsvalget. Denne bemyndigelse kan 

bl.a. udnyttes til at fastsætte bopælskrav, herunder bestemmelser om, at 

medlemmer af forbrugerrepræsentantskabet skal udtræde, såfremt de fraflyt-

ter forsyningsområdet. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om læng-

den af repræsentantskabsmedlemmernes mandat.   

 

52.              De specielle lovbemærkninger til bestemmelsen i § 23 h, jf.  lovforslag 

2005/1 LSF 156, som fremsat den 9. februar 2006, og lovforslaget 2009/1 LSF 

154, som fremsat den 4 marts 2010, citeres ikke, da lovbemærkningerne ikke in-

deholder nærmere fortolkningsbidrag til, hvad der forstås ved forbrugere, der har 

tilsluttede ejendomme, eller ved forbrugerindflydelse.  

 

53.              Det samme gør sig gældende for så vidt angår de specielle lovbe-

mærkninger til bestemmelsen i § 23 i, jf. lovforslag 2009/1 LSF 154, som fremsat 

den 4 marts 2010.  
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ANDRE BESTEMMELSER I VARMEFORSYNINGSLOVEN OM ”FORBRUGERE”   

54.              Varmeforsyningsloven indeholder kun betegnelsen ”(var-

me)forbruger” i få bestemmelser. For så vidt angår lovens kapitel 4 drejer det sig 

om § 20, stk. 4- 6 og § 28 a, der citeres i det følgende. Tilhørende bekendtgørelser 

og vejledninger inddrages også.  

 

55.              Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, indeholder betegnelsen ”varme-

forbrugerne”. Bestemmelsen blev indsat i varmeforsyningsloven ved ændringslov 

nr. 451 af 31. maj 2000. Af de generelle bemærkninger til lovforslaget 1999/1 LF 

240, som fremsat den 29. marts 2000, fremgår bl.a.:  

På denne baggrund fastsætter lovforslaget derfor nye bestemmelser om pris-

regulering af affaldsforbrændingsanlæg. Formålet hermed er at understøtte 

princippet om en omkostningsægte fordeling af omkostningerne, så varme-

kunder, der modtager varme fra affaldsanlæg, beskyttes mod urimelige 

varmepriser og betingelser.    

 

56.              Bestemmelsen i stk. 4, fik sin nuværende ordlyd ved ændringslov nr. 

622 af 11. juni 2010:  

§ 20, stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om et prisloft for op-

varmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på 

at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og 

på at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der kan henfø-

res til varmeproduktionen. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte 

regler om fordelingen af omkostningerne til behandling af affald og produktion af 

varme på affaldsforbrændingsanlæg.    

 

57.              Af de specielle bemærkninger til lovforslaget 2009/1 LSF 154, som 

fremsat den 4. marts 2010, fremgår bl.a.:  

[…]  

Endeligt skal reglerne tilstræbe at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bæ-

re de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Der skal såle-

des sikres, at affaldsforbrændingssektoren ikke har incitamenter til at lade 

varmeforbrugerne bære omkostninger, der rettelig hører hjemme hos elfor-

brugerne eller omkostninger, der kan henføres til affaldshåndtering og af-

faldsbortskaffelsen. Som det fremgår af forslaget, opretholdes den gældende 

adgang for ministeren til at fastsætte regler om fordeling af omkostninger-

ne.   

 

58.              I medfør af § 20, stk. 4, er bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006, 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 713 af 2. juli 2009, om fastsættelse af prislofter 

og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, udstedt. Bekendt-

gørelsen fastsætter regler for prislofter og maksimalpriser for levering af damp og 

varmt vand fra et affaldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktions- eller distribu-

tionsanlæg, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1.  
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59.              Af vejledning nr. 44 af 8. juni 2006 om bekendtgørelse om fastsættelse 

af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg frem-

går bl.a.:  

2.1. De generelle regler for prisfastsættelse af fjernvarme findes i varmefor-

syningsloven. Som hovedregel er de anlæg, der er omfattet af loven bundet 

af hvile i sig selv-princippet ved fastsættelse af priser for fjernvarme. Dette 

gælder også for affaldsforbrændingsanlæg. Varmeproducenterne kan derfor 

ikke tage mere for varme hos deres aftagere, end det der svarer til de udgif-

ter, som har været nødvendige til varmeproduktionen. Dette betyder, at når 

affaldsforbrændingsanlæggene afsætter varme til videredistribution, kan af-

faldsforbrændingsanlæggene som udgangspunkt, i medfør af de almindelige 

prisfastsættelsesregler i varmeforsyningsloven, maksimalt opkræve den pris 

hos aftagerne, som det reelt koster for affaldsforbrændingsanlæggene at 

producere affaldsvarme.   

5.2.3. Lovbestemmelsen om prislofter er indført af hensyn til beskyttelse af 

varmeforbrugerne. Bekendtgørelsen regulerer derfor alene situationer, hvor 

der er tale om et indskudt led mellem affaldsforbrændingsanlægget og slut-

brugeren, dvs. videredistributionssituationen. Bekendtgørelsen har dog ikke 

til hensigt at beskytte varmeforbrugerne i situationer, hvor disse selv er i 

stand til at varetage dette hensyn, hvilket vil være tilfældet, når distributi-

onsnettet udøver bestemmende indflydelse på varmeprisfastsættelsen. Det er 

ikke nok, at indflydelsen på prisfastsættelsen er af formel karakter. Der skal 

være tale om en de facto indflydelse på prisfastsættelsen.  

 

60.              Energitilsynet er informeret om, at Energistyrelsen på tidspunktet for 

udarbejdelsen af dette notat er ved at udarbejde udkast til ny prisloftbekendtgørel-

se.  

 

61.              Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, lyder:  

Stk. 5. De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige priser 

til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. Øko-

nomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om priser i forbindelse 

med tilslutning af ejendomme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.    

 

62.              Bestemmelsen i § 20, stk. 5, 1. pkt., svarer til den tidligere varmefor-

syningslovs § 20, stk. 2. Bestemmelsen blev ved ændringslov nr. 451 af 31. maj 

2000 flyttet af redaktionelle grunde. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget 

1999/1 LF 240, som fremsat den 29. marts 2000, fremgår bl.a.:  

Bestemmelsen i § 20, stk. 5, 1. pkt., svarer til den gældende varmeforsy-

ningslovs § 20, stk. 2, og er flyttet af redaktionelle grunde. Det præciseres 

dog, at det er anlæggene, der har kompetencen til at differentiere i prisfast-

sættelsen, som forudsættes at ske efter objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier.   

Med forslaget til bestemmelsen i § 20, stk. 5, 2. pkt., gives der miljø- og 

energiministeren mulighed for at fastsætte regler om de økonomiske vilkår 

ved tilslutningen af nye forbrugere både for så vidt angår de umiddelbare 

tilslutningsomkostninger og de løbende forbrugsudgifter. Eventuelle fordel-

agtige vilkår vedrørende de løbende udgifter vil kunne komme til at gælde i 

en begrænset periode og kan fastsættes således, at den økonomiske lempelse 

gradvist ophæves.   
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Ud fra en betragtning om, at nye kunder på sigt vil bidrage positivt til de 

kollektive varmeforsyningsanlægs samlede økonomi, giver bestemmelsen 

mulighed for at fastsætte regler om, at anlæggene skal tilbyde nye kunder 

nærmere fastsatte økonomiske vilkår med henblik på at gøre tilslutningen 

attraktiv for kunderne.   

Bestemmelsen vil også finde anvendelse i forbindelse med aktiviteter til 

fremme af tilslutningen til fjernvarme, jf. den foreslåede bestemmelse til en 

ny § 29, stk. 1, nr. 1, hvor der kan gives pålæg om, at nye forbrugere som 

led i disse aktiviteter skal tilbydes særlige økonomiske vilkår ved tilslutnin-

gen.   

Endelig vil bestemmelsen finde anvendelse på de situationer, hvor en 

tvangstilslutning indebærer betydelige omkostninger for forbrugeren i for-

hold til forbrugerens hidtidige udgifter til opvarmning, og hvor der derfor er 

behov for at mindske de økonomiske følgevirkninger i forbindelse med 

tvangstilslutningen.   

Fastsættelsen af de økonomiske vilkår vil i alle tilfælde skulle ske således, 

at der samlet set ikke bliver tale om en forringelse af den økonomiske situa-

tion for det pågældende kollektive varmeforsyningsanlæg til skade for de al-

lerede tilsluttede forbrugere.   

 

63.              Ved lovændringen i juni 1982, jf. lov nr. 308 af 9. juni 1982, indførtes 

en regel i § 27 således, at der kunne ansættes forskellige priser til enkelte forbruge-

re, grupper af forbrugere og geografiske områder. Det fremgår af forarbejderne til 

lovændringen, at denne bestemmelse især var begrundet i hensyn til naturgaspro-

jektet (naturgas var på daværende tidspunkt omfattet af varmeforsyningsloven), 

men at lovgiverne havde fundet det formålstjenligt også at lade bestemmelsen 

omfatte prisfastsættelsen på leverancer af opvarmet vand og damp. Af lovforslaget 

L 197, som vedtaget den 3. juni 1982, fremgår:  

Som nyt stk. 2 foreslås indført en bestemmelse, der giver mulighed for prisdiffe-

rentiering således, at DONG A/S vil kunne differentiere regionalt over for de en-

kelte naturgasselskaber med henblik på at opnå ensartede naturgaspriser til samme 

forbrugerkategorier over hele landet, så længe de samlede indtægter kan beregnes i 

overensstemmelse med stk. 1. Selskaberne kan ligeledes prisdifferentiere over 

forskellige forbrugerkategorier, således at industrien kan tilbydes naturgas til pri-

ser, der kan konkurrere med markedsprisen på alternative brændsler. Selskaberne 

kan ligeledes give individuelle rabatter inden for samme forbrugerkategori. Dette 

indebærer f.eks., at selskaberne i kommuner, der anvender tilslutningspligten, kan 

få mulighed for at tilbyde forbrugerne særlige rabatter på naturgas eller over-

skudsvarme. Bestemmelsen er især begrundet i hensyn til naturgasprojektet men 

foreslås også at omfatte prisfastsættelsen på leverancer af opvarmet vand og 

damp.    

Prisdifferentieringen forudsættes anvendt efter rimelige økonomiske principper.  

 

64.              Bestemmelsen blev ved lov nr. 382 af 13. juni 1990 flyttet til § 20, stk. 

2.  
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65.              Varmeforsyningslovens § 20, stk. 6, lyder:  

Stk.6. Hvor det er teknisk gennemførligt, skal betaling efter målt forbrug for 

varmt vand, damp eller gas bortset fra naturgas ske i et direkte kundeforhold 

mellem forbruger og det kollektive forsyningsanlæg, uanset om forbrugeren 

er lejer, andelshaver eller ejer.    

 

66.              Bestemmelsen i stk. 6, blev indsat ved ændringslov nr. 436 af 10. juni 

1997. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget LFF 1997/240, som fremsat 

den 23. april 1997, fremgår:  

Som det fremgår af de generelle bemærkninger, har det hidtil været en ud-

bredt praksis, at forsyningsselskaber har betinget sig, at leveringsaftaler bli-

ver indgået direkte med udlejer/ejer/boligselskab og som en følge deraf, at 

pågældende udlejer/ejer/boligselskab dermed hæfter subsidiært for le-

jer/andelshaveres o.l. forbrug. § 1 indeholder en præcisering af det hæftel-

sesforhold, der efter lovændringen bliver gældende når de nedenfor be-

skrevne leveringsforhold er valgt. Bestemmelsen indebærer, at der, hvor det 

er teknisk gennemførligt, etableres et direkte kundeforhold mellem le-

jer/andelshaver o.l. af den enkelte boligenhed og varme- eller naturgasfor-

syningsselskabet og dermed, at ejendommens ejer i de tilfælde hvor dette 

fysiske leveringsforhold er etableret - ikke subsidiært hæfter for lejers eller 

andelshavers betaling for varme- eller naturgasforbruget.  

Ved »teknisk gennemførligt« forstås, at der til den enkelte boligenhed fore-

findes et selvstændigt stik samt en selvstændig varme-/naturgasmåler, der 

ejes af varmeforsynings-/naturgasselskabet.  

Endvidere er det en forudsætning, at varmeforsyningen til den enkelte bo-

ligenhed er konstrueret således, at det er muligt umiddelbart at afbryde den 

enkelte boligenheds varme-/naturgasforsyning uden at afbrydelsen berører 

andre varme-/naturgasforbrugere. Det forudsættes, at samtlige boligenheder 

i de pågældende bebyggelser omfattes af et direkte kundeforhold.  

 

67.              Varmeforsyningslovens § 28 a, lyder:  

§ 28 a. Varmedistributionsvirksomheder skal sikre, at forbrugerne oplyses om 

mulighed for varmebesparelser, give den enkelte varmeforbruger årlige informati-

oner om sit varmeforbrug og kortlægge det samlede varmeforbrug i forsyningsom-

rådet. Data fra kortlægningen skal offentliggøres eller på begæring stilles til rådig-

hed.  

Stk. 2. Ved varmedistributionsvirksomheder forstås virksomheder, som har til 

formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændbare gas-

arter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning eller for-

syning med varmt brugsvand.  

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for varmedistributionsvirksomheder, 

som kun fremfører energi fra varmeproduktionsanlæg og kraft-varme-anlæg med 

en varmekapacitet under 1 MW, og varme- eller kraft-varme-centraler, der er etab-

leret i forbindelse med et større byggeri, hvis formål er at forsyne en lukket kreds 

eller et forudbestemt antal brugere med energi til bygningers opvarmning og for-

syning med varmt vand.    
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68.              Bestemmelsen i § 28 a, blev indsat ved ændringslov nr. 520 af 7. juni 

2006. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget 2005/1 LSF 156, som fremsat 

den 9. februar 2006, fremgår bl.a.:  

[…]  

Omfattet af oplysninger vedrørende varmebesparelser falder f.eks. fore-

dragsvirksomhed på skoler og institutioner m.v. og almindeligt oplysnings-

arbejde om varmebesparelser. Omfattet heraf er endvidere rådgivning eller 

anvisninger rettet mod forbrugere, hvor udførelsen af den konkrete bespa-

relsesindsats udføres af forbrugeren, eller af en af forbrugeren valgt person 

eller virksomhed, som ikke er varmedistributionsvirksomheden.    

Mens § 28 a, stk. 1, vedrører varmedistributionsvirksomheders oplysnings-

forpligtelse omhandler § 28 b, stk. 1, selve realiseringen af energibesparel-

serne.    

Varmedistributionsvirksomhederne skal sørge for, at alle forbrugere sikres 

information om udviklingen i deres varmeforbrug og mulighed for at sam-

menligne deres varmeforbrug med tilsvarende kundekategorier, hvor sådan-

ne findes. Formålet hermed er at give forbrugeren et incitament til at spare 

på varmen.   

Endelig skal varmedistributionsvirksomheden også fremover foretage en 

kortlægning af det samlede varmeforbrug i forsyningsområdet fordelt på 

forbrugerkategorier og anvendelser. […]   

Bestemmelsen i § 28 b fastslår, at varmedistributionsvirksomhederne har 

pligt til at sikre realiseringen af energibesparelser. […]   

For det tredje har en distributionsvirksomhed, der vælger at sikre besparel-

serne inden for eget område og egen energiart, mulighed for at beslutte, at 

størstedelen af midlerne i en periode skal anvendes til at sikre besparelser 

hos en bestemt gruppe forbrugere, hvor besparelsespotentialet skønnes at 

være stort eller særligt økonomisk attraktivt. Der skal dog over en periode 

foretages en balanceret indsats over for alle brugergrupper.    

 

69.              Ordlyden af § 28 b citeres ikke i notatet, da bestemmelsen ikke inde-

holder ordet ”forbrugere”.  

 

70.              I medfør af bl.a. varmeforsyningslovens § 28 b, stk. 3, er bekendtgø-

relse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net - og distributionsvirk-

somheder udstedt. Net - og distributionsvirksomhedernes besparelsesindsats er 

rettet mod det endelige energiforbrug, dvs. slutforbruget af energi i Danmark in-

klusiv nettab, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3. Bekendtgørelsens § 2, indeholder en 

række definitioner, herunder:  

2) Med en distributionsvirksomhed forstås en naturgas- eller varmedistribu-

tionsvirksomhed, jf. nr. 3 og 4.  

4) Med en varmedistributionsvirksomhed forstås en virksomhed, som har til 

formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændba-

re gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarm-

ning eller forsyning med varmt brugsvand, jf. § 2 i lov om varmeforsyning.  

5) Med en forbruger menes en slutforbruger, som aftager og forbruger leve-

ret energi.   
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FORBRUGERBEGREBET I ANDEN LOVGIVNING   

71.              I bilag 1 til denne sagsforelæggelse er forbrugerbegrebet i anden lov-

givning, herunder bl.a. elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven, medtaget.  

 
BEGRUNDELSE  
72.              Sagen rejser for Energitilsynet spørgsmål om forkøbsret - konkret om 

betydningen af, at et fremføringsanlæg er overdraget fra privat/statsligt ejerskab til 

privat uden iagttagelse af forkøbsretten, og om varmeforsyningslovens bestem-

melse om forbrugernes forkøbsret finder anvendelse i forbindelse med salget af et 

privatejet fremføringsanlæg til et 100 % kommunalt ejet selskab. I tilknytning 

hertil skal det afklares, om et transmissionsanlæg er et fremføringsanlæg, og hvem 

der har forkøbsret til et transmissionsanlæg.   

 

73.              Det bemærkes, at spørgsmålet om, hvordan forkøbsretten konkret skal 

udøves, ikke vil være genstand for undersøgelse i denne sag.  

 

74.              Afgørende for vurderingen af de rejste spørgsmål er varmeforsynings-

lovens § 23 f, stk. 1 og 5, som citeret under afsnittet om lovgrundlag.  

 

75.              Med lovens § 23 f er indført en pligt for ejeren til at tilbyde kommu-

nen/forbrugerne at købe anlægget til fremføring af opvarmet vand eller damp til 

markedspris, inden det kan afstås til anden side. Kommunen/forbrugerne har en 

gensidig forkøbsret i tilfælde, hvor et forbrugerejet eller kommunalt ejet fjernvar-

menet ønskes solgt.  

 

76.              Formålet med bestemmelsen i § 23 f har ifølge de specielle lovbe-

mærkninger været at sikre, at forbrugerne og kommunerne, når de eksisterende 

ejere ønsker at sælge, får mulighed for at opretholde den forbrugerindflydelse og 

kommunale indflydelse, som varmeforsyningssektoren var præget af på tidspunk-

tet for bestemmelsens indførelse i 2000.  

 

77.              Ud over sikringen af forbrugernes og den kommunale indflydelse i 

sektoren har målsætningen, jf. de almindelige lovbemærkninger, også været at 

bygge videre på principperne om det lokale engagement og samtidig sikre de for-

bruger- og samfundsskabte værdier i denne forsyningssektor. Samtidig nævnes, at 

anlæggene til fremføring af opvarmet vand eller damp udgør det væsentligste ele-

ment for kommunernes og forbrugernes indflydelse på varmesektoren, da disse 

anlæg udgør den nødvendige infrastruktur, der forbinder varmeproduktionsanlæg-

get og forbrugeren. Som følge heraf har ønsket været som udgangspunkt at frihol-

de disse anlæg af kommercielle interesser.  

 

78.              Om forkøbsretten er overholdt afhænger af, om en given overdragel-

sessituation udløser forkøbsret og i den forbindelse, hvem der har forkøbsretten.  

 

79.              Dermed opstår to spørgsmål til fortolkning:  

1. Hvad er et fremføringsanlæg i § 23 f  

2. Hvad er en forbruger i § 23 f.  
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80.              Ad 1) Forkøbsretten i varmeforsyningslovens § 23 f, angår anlæg til 

fremføring af opvarmet vand eller damp. Et fremføringsanlæg er i loven defineret 

som et kollektivt varmeforsyningsanlæg. I en bekendtgørelse udstedt i medfør af 

loven defineres varmefremføringsanlæg som anlæg til distribution, dvs. levering af 

opvarmet vand eller damp til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand, samt anlæg til transmission, eksempelvis salg af varme fra et varmeproduk-

tionsanlæg, herunder også affaldsforbrændingsanlæg, til en varmeleverandør. Det 

følger således også af de specielle lovbemærkninger til bestemmelsen i § 23 f, at 

forbrugernes henholdsvis kommunernes forkøbsret angår distributions- eller 

transmissionsanlæg.  

 

81.              På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at anlæg, der ved et 

salg kan være omfattet af forkøbsretten, både kan være distributions- og transmis-

sionsanlæg.  

 

82.              Problemstillingerne i denne sag er rejst på baggrund af en indbragt 

klage om forkøbsret til en transmissionsledning. Transmissionsnettene er typisk 

ikke tilsluttet forbrugernes ejendomme direkte, men er alene tilknyttet disse via 

lokale distributionsnet. Nogle distributionsnet kan være organiseret som særskilte 

juridiske personer andre er kommunalt ejede, endvidere leverer transmissionsnet-

tene varme til flere indbyrdes uafhængige distributionsnet.  

83.              Af lovbemærkningerne til § 23 f fremgår, at et fremføringsanlæg ud-

gør den nødvendige infrastruktur, der forbinder varmeproduktionsanlægget og 

forbrugeren. På baggrund af bestemmelsens ordlyd og lovbemærkningerne hertil 

er det derfor sekretariatets vurdering, at et fremføringsanlæg er den infrastruktur, 

der forbinder en forbruger med produktionsanlægget. Hvordan fremføringsanlæg-

get selskabsretligt er ejet eller opdelt er i relation til § 23 f underordnet. Derfor vil 

nogle fremføringsanlæg være opdelt i en transmissionsdel og en distributionsdel 

og andre ikke. Uanset dette er det den samlede infrastruktur, der udgør fremfø-

ringsanlægget i § 23 f.  

 

84.              Denne forståelse underbygges af det forhold, at hvis bestemmelsen 

kun omhandlede dele af fremføringsanlægget, ville bestemmelsen kunne omgås 

blot ved at opdele salget i flere enkeltstående dele af fremføringsanlægget, hvilket 

ville bryde den samlede infrastruktur.  

 

85.              Ad 2) Herefter opstår spørgsmålet om, hvem der er forbruger i § 23 f´ 

s forstand.  

 

86.              Med hensyn til, hvem der kan have en forkøbsret til et fremføringsan-

læg, er det relevant, at bestemmelsen i stk. 1, vedrører forkøbsret for forbrugere, 

hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg. Hverken bestemmelsen eller 

forarbejderne hertil indeholder nærmere fortolkningsbidrag til, hvad der forstås 

herved.  
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87.              Forbrugerbegrebet generelt er ikke defineret i varmeforsyningsloven. 

Dette kan hænge sammen med, at forbrugerbeskyttelse ikke eksplicit er et hensyn, 

som loven har til formål at varetage, jf. lovens § 1. Praksis på varmeområdet bi-

drager ligeledes ikke til en afklaring af, hvad der må forstås ved forbrugere, hvis 

ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg i relation til forkøbsretten. Spørgs-

målet om, hvem der er rette modtagere af forkøbsretten ses således ikke tidligere 

at have været særskilt behandlet i praksis og kan derfor i sagens natur ikke anven-

des som fortolkningsbidrag. Hertil kommer, at både Energitilsynet og sekretariatet 

i adskillige sager har anvendt betegnelsen forbrugere, uden at begrebet har været 

nærmere defineret.  

 

88.              En naturlig sproglig forståelse af ”forbrugere” vil efter sekretariatets 

vurdering føre til, at en forbruger må forstås som den person, der handler uden for 

sit erhverv og således køber varme til eget brug. En sådan forståelse ville imidler-

tid betyde, at en ejer af en udlejningsejendom, som køber varme til fordeling 

blandt lejerne, ikke ville være en forbruger i varmeforsyningslovens § 23 f´ s for-

stand. Nedenstående vurdering er derfor koncentreret om en præciserende fortolk-

ning af varmeforsyningslovens forbrugerbegreb.  

 

89.              Det forudsættes i varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1, at forbrugerne 

har tilsluttede ejendomme. Varmeforsyningsloven indeholder i kapitel 2 regler om 

ejendommes tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg. I medfør af disse 

bestemmelser kan både ny og eksisterende bebyggelse pålægges tilslutningspligt 

til det kollektive varmeforsyningsanlæg. Ejeren af den ejendom, der pålægges 

tilslutningspligt, skal skriftligt orienteres herom. Hertil kommer, at en ejer af en 

ejendom også frivilligt kan have tilsluttet sig anlægget.  

90.              Tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg synes dermed at 

forudsætte et ejerskab til ejendommen. Spørgsmålet er herefter, om der med ”for-

brugere, hvis ejendomme er tilsluttet” i varmeforsyningslovens § 23 f, skal forstås 

ejere af tilsluttede ejendomme, herunder både fysiske og juridiske personer, såle-

des at forbrugerbegrebet og ejendom anvendes i samme betydning.  

 

91.              En række bestemmelser i varmeforsyningsloven må antages at have 

det udgangspunkt, at der med forbrugere forstås endelige aftagere, både fysiske og 

juridiske personer, der køber varme til eget forbrug. Ud over § 20, stk. 4- 6, kan 

også § 28 b nævnes. Herefter er distributionsvirksomhedernes besparelsesindsats 

rettet mod det endelige energiforbrug. Det fremgår, at der med en forbruger menes 

en slutforbruger, som aftager og forbruger leveret energi, og omfattet er både den 

fysiske og den juridiske person.  

 

92.              Af lovbemærkningerne fremgår, at lovforslagets målsætning er at sikre 

de forbruger- og samfundsskabte værdier i denne forsyningssektor. Dermed er det 

sekretariatets vurdering, at lovgiver har lagt vægt på, at beskyttelsen i § 23 f om-

fatter den, der har bidraget til værdierne i forsyningssektoren. Sekretariatet finder 

derfor grundlag for at fortolke forbrugerbegrebet således, at en forbruger i § 23 f´ s 

forstand er en fysisk eller juridisk person, der er i et direkte kundeforhold til frem-

føringsanlægget, og som ikke videresælger varme som led i en aktivitet omfattet af 

varmeforsyningsloven.     
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93.              Energistyrelsen oplyste i 2006 under henvisning til forarbejderne til 

bestemmelsen at være af den opfattelse: 

 At varmeforsyningslovens § 23 f omfatter forkøbsret til et transmissions-

net for forbrugere, der er tilsluttet dette net via tilslutning til et distributi-

onsnet  

 At det ikke er en forudsætning for forbrugernes henholdsvis kommunens 

forkøbsret til et transmissionsnet, at det distributionsnet, som aftager 

fjernvarme fra transmissionsnettet er ejet af forbrugerne henholdsvis 

kommunen  

 At forkøbsretten finder anvendelse i tilfælde, hvor et transmissionsnet le-

verer varme til flere uafhængige distributionsnet.  

 

94.              Efter en samlet vurdering af ovenstående argumentation er det sekreta-

riatets vurdering, at begrebet ”forbruger” i varmeforsyningslovens § 23 f skal for-

stås som de slutforbrugere, der direkte eller indirekte er tilsluttet til hele eller dele 

af det fremføringsanlæg, der ønskes overdraget til anden side. Er fremføringsan-

lægget et transmissionsanlæg skal forbrugerne efter sekretariatets vurdering derfor 

forstås som de slutforbrugere, hvis distributionsanlæg aftager varme fra transmis-

sionsanlægget. Sekretariatet finder i den forbindelse, at det er uden betydning, om 

slutforbrugeren aftager varme til sig selv, til proces eller til videresalg efter lejelo-

ven. Afgørende er efter sekretariatets vurdering, at slutforbrugeren er i et direkte 

kundeforhold med distributions- eller transmissionsselskabet.  

 

95.              Det betyder, at en overdragelse fra et delvist statsejet/privatejet trans-

missionsselskab til et andet privatejet selskab efter sekretariatets vurdering udløser 

en forkøbsret for de slutforbrugere, der er tilsluttet det fremføringsanlæg, som 

transmissionsledningen er en del af. Er overdragelsen derfor sket uden iagttagelse 

af § 23 f, stk. 1, er overdragelsen efter sekretariatets vurdering ugyldig, jf. § 23 f, 

stk. 5.  

 

96.              Herefter opstår afslutningsvis det spørgsmål, om et allerede etableret 

forbrugerejet a.m.b.a. kan repræsentere slutbrugerne ved salg af et transmissions-

anlæg.  

 

97.              Sekretariatet vurderer, at et distributionsselskab ikke i sig selv kan 

betragtes som en forbruger i varmeforsyningslovens § 23 f´ s forstand, da virk-

somheden køber varme til professionelt videresalg.  

 

98.              Sekretariatet finder imidlertid, at det forbrugerejede a.m.b.a. i overens-

stemmelse med de almindelige fuldmagtsregler vil kunne repræsentere forbruger-

ne, og at selskabet vil kunne få en sådan fuldmagt på eksempelvis en generalfor-

samling. Hvorvidt et konkret a.m.b.a. har den fornødne fuldmagt til at handle på 

forbrugernes vegne vil ikke være et spørgsmål, som falder ind under Energitilsy-

nets kompetence.   
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99.              Med hensyn til spørgsmålet, om en given overdragelsessituation udlø-

ser forkøbsret, er det relevant, at bestemmelsen i § 23 f, stk. 1, om forbrugernes 

forkøbsret ikke finder anvendelse i situationer, hvor anlægget overdrages til en 

anden kommune. Det følger endvidere af de specielle lovbemærkninger, at for-

købsretten vil vige for forkøbsrettigheder, der måtte eksistere på tidspunktet for 

lovforslagets fremsættelse.  

 

100.          På den baggrund finder sekretariatet, at det kan lægges til grund, at et 

fremføringsanlæg, der ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det 

pågældende anlæg, frit kan afstås til kommunen, uden at det udløser forkøbsret for 

forbrugerne.  

 

101.          Dette medfører efter sekretariatets vurdering, at i de situationer, hvor et 

privatejet fremføringsanlæg afstås til en kommune, har forbrugerne ikke en for-

købsret. Bestemmelsen i lovens § 23 f, stk. 1, og de hertil knyttede bestemmelser, 

finder på den baggrund ikke anvendelse.  

 

102.          Spørgsmålet er herefter, om fælleskommunale selskaber efter kommu-

nestyrelseslovens § 60 [bekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 af lov om 

kommunernes styrelse med senere ændringer] i relation til denne bestemmelse må 

anses for at have samme status som en kommune.   

 

103.          Det karakteristiske for denne type samarbejde er, at der er tale om sam-

arbejde mellem kommuner, som medfører indskrænkning i de enkelte deltagende 

kommunalbestyrelsers beføjelser.  

 

104.          De kommunale fællesskaber betragtes [jf. Indenrigs- og Sundhedsmini-

steriets brev af 21. maj 2003 til et interessentskab – 1.k.kt. j.nr. 2003-2050-22], 

som en art specialkommuner, der i forhold til de deltagende kommuner har en 

selvstændig offentligretlig kompetence til løsning af de opgaver, hvortil kompe-

tencen er blevet overført fra de deltagende kommuner. Er der oprettet et selvstæn-

digt styrelsesorgan for fællesskabet, er det udgangspunktet, at den kommunale 

styrelseslovs regler finder anvendelse på reguleringen af de interne forhold i fæl-

lesskabet. Kommunalbestyrelsen skal – ved instruktion af kommunens repræsen-

tanter i det kommunale fællesskab – kunne bestemme, hvorledes kommunalbesty-

relsen ønsker kommunens interesser varetaget i fællesskabsorganet. Det er derfor 

udgangspunktet, at medlemmerne af styrelsesorganet i kommunale fællesskaber 

vælges af og blandt medlemmerne af de deltagende kommunalbestyrelser.  

 

105.          Ved et interessentskab forstås i medfør af § 2, til lov om visse erhvervs-

drivende virksomheder (LBK nr. 559 af 19. maj 2010) en virksomhed, hvor alle 

deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens 

forpligtelser.  

 

106.          På baggrund af ovenstående finder sekretariatet, at det kan lægges til 

grund, at fælleskommunale selskaber i relation til bestemmelsen i varmeforsy-

ningslovens § 23 f har samme status som en kommune. Sekretariatets vurdering 

understøttes af lovbemærkninger i form af et høringssvar til bestemmelsen, hvoraf 

det bl.a. fremgår, at bestemmelsen ikke stiller sig i vejen for, at fjernvarmenet kan 

sammensluttes i større kommunale enheder, uden at forkøbsretten aktiveres.  
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107.          Hertil kommer Energistyrelsens senere vejledende udtalelser om for-

tolkningen af varmeforsyningslovens § 23 f i relation til dette spørgsmål. Sekreta-

riatet har modtaget en kopi fra Energistyrelsen af to breve dateret den 16. februar 

2011, hvori styrelsen udtaler sig vejledende om, hvorvidt overdragelsen af et var-

metransmissionsanlæg fra privat ejerskab til et 100 % kommunalt ejede selskab 

udløser forkøbsret. Energistyrelsen udtalte:  

at § 23 f skal fortolkes således, at undtagelsen for afståelse til en kommune 

også gælder tilfælde, hvor fremføringsanlægget bliver afstået til en kommu-

nal forsyningsgren eller et kommunalt ejet forsyningsselskab. Dvs. at det 

vurderes, at forbrugerne ikke skal tilbydes forkøbsret efter § 23 f, stk. 1, når 

det ikke-forbrugerejede fremføringsanlæg bliver afstået til en kommunal 

forsyningsgren eller et kommunalt ejet forsyningsselskab.   

Kommunernes indflydelse på anlægget skal efter Energitilsynets praksis væ-

re usvækket for ikke at udløse forkøbsret til forbrugerne. Derfor skal der 

være tale om et selskab, der er 100 % kommunalt ejet. Det kan være en eller 

flere kommuner, der ejer selskabet. Hvis selskabet imidlertid delvist er ejede 

af andre end kommuner, vil et salg til selskabet indebære en afståelse af 

ejerandele til andre end kommuner. Et sådant salg må ikke gennemføres før 

forbrugerne, som er tilsluttet anlægget, er tilbudt at købe disse ejerandele 

først, jf. § 23 f, stk. 1 og 3.    

 

108.          Det er på baggrund af ovenstående sekretariatets vurdering, at salget af 

et privatejet fremføringsanlæg til et fælleskommunalt selskab ikke udløser for-

købsret for forbrugerne efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1. Efter sekretaria-

tets vurdering gælder dette tilsvarende for salget af et statsejet anlæg.  

109.          Det følger af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 5, at aftaler om over-

dragelse af anlæg, der er indgået uden iagttagelse af forkøbsretten, er ugyldige. 

Ifølge lovbemærkningerne følger retsvirkningerne af ugyldighed dansk rets almin-

delige regler.  

 

110.          Energitilsynet er ikke givet nogen håndhævelsesbeføjelse i forbindelse 

med bestemmelserne om forkøbsret. Det er i medfør af varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4, at Energitilsynet udøver det egentlige offentligretlige tilsyn med varme-

forsyningsvirksomhedernes priser og betingelser. Bestemmelsen indeholder ikke 

en henvisning til § 23 f, eller kapitel 4 b i øvrigt om overdragelse af virksomhed, 

udskillelse af aktiviteter og forbrugerindflydelse. Det følger heraf, at Energitilsy-

net ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om retsvirkningerne af ugyldighed, og 

at parterne, hvis de ikke blive enige om retsvirkninger, må rejse en sag ved dom-

stolene herom.  

 

111.          Det, Energitilsynet i relation til bestemmelserne om forkøbsret har 

hjemmel til, er at fastsætte overdragelsesvilkårene, hvis parterne ikke kan opnå 

enighed, jf. § 23 f, stk. 4, 2. pkt. Er forkøbsretten ikke iagttaget og indbringes dette 

forhold senere for Energitilsynet af den, som mener at have forkøbsretten, er det 

sekretariatets vurdering, at Energitilsynet kan vurdere, om forkøbsretten burde 

have været iagttaget. Dette skyldes, at hvis forkøbsretten burde have været iagtta-

get, har indehaveren af forkøbsretten ikke kunnet varetage sin forhandlingspositi-

on som forudsat i bestemmelsen herom, herunder haft mulighed for at indbringe 

uenigheden for Energitilsynet.  
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TILKENDEGIVELSE 
112.          På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegav 

Energitilsynet:   

 At overdragelse af et privat- eller statsejet fremføringsanlæg til et 100 % 

kommunalt ejet selskab ikke udløser forkøbsret for forbrugerne, jf. varme-

forsyningslovens § 23f, stk. 1.   

 At overdragelse af et privat- eller statsejet fremføringsanlæg til et andet 

privat ejet selskab udløser forkøbsret for forbrugerne, jf. varmeforsynings-

lovens § 23f, stk. 1.   

 At ”fremføringsanlæg” er betegnelsen for den samlede rørføring fra et 

produktionsanlæg og til slutforbrugerne, og at de slutforbrugere, der afta-

ger varme fra en rørføring har forkøbsret hertil jf. varmeforsyningslovens 

§ 23f, stk. 1, uanset om varmen undervejs også transporteres gennem rør, 

der selskabsmæssigt er adskilt fra det sælgende selskab.    

 At ”slutforbruger” skal forstås som den, der aftager varme til eget forbrug 

som rumvarme, proces eller viderefordeling blandt en lukket kreds af for-

brugere, når denne person er i et direkte kundeforhold med et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1-3.    

 At Energitilsynet, hvis tilsynet finder, at bestemmelserne i § 23f ikke er 

overholdt, ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om retsvirkningerne af 

ugyldighed, og at parterne, hvis de ikke blive enige om retsvirkninger, må 

henvises til at rejse en sag ved domstolene herom, jf. varmeforsyningslo-

vens § 23f, stk. 5.   

 At det falder uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om et 

distributionsanlæg organiseret som et a.m.b.a. har den fornødne fuldmagt 

til at handle på forbrugernes vegne. 


