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SAGSFREMSTILLING 
1.       I forbindelse med sagen om forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark 

Aps har sekretariatet fået oplysninger om, at E.ON Varme ikke har holdt bestyrel-

sesmøde med deltagelse af forbrugerrepræsentanter.  

 

2.       Sekretariatet finder, at denne oplysning rejser et spørgsmål om den faktiske 

udmøntning af forbrugerindflydelsen, som mere hensigtsmæssigt kan behandles i 

en særskilt sag.  

 

3.       Dette notat beskriver nærmere baggrunden for den nye sag. 

 

Kort historik:   

1. oktober 2005 E.ON Danmark A/S erhverver aktierne i Nesa Varme 

A/S og dermed også anlægget i Slagslunde. 

14. november 2005 E.ONs advokat meddeler Energitilsynets sekretariat, 

at selskabet i den nærmeste fremtid vil drøfte forslag 

til vedtægterne, således at varmeforsyningslovens 

regler om forbrugerindflydelse inkorporeres 

28. juni 2006 E.ON Varme Danmark A/S omdannes til E.ON 

Varme Danmark Aps (herefter E.ON Varme) med de 

vedtægter, der behandledes i vedtægtssagen. 

23. marts 2007 E.ON Varme anmoder 4 kommuner om at udpege 

forbrugerrepræ-sentanter til selskabets bestyrelse. 

14. september 2007 E.ON Varme modtager de sidste oplysninger til brug 

for anmeldelse af den nye bestyrelse. 

21. september 2007 E.ON Varme anmelder bestyrelsens sammensætning 

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

21. december 2007 E.ON Varme indkaldte til bestyrelsesmøde den 5. 

marts 2008 

5. marts 2008 Planlagt bestyrelsesmøde. 



ENERGITILSYNET |  Side 2/2 

4.       I forbindelse med behandlingen af sagen om forbrugerindflydelse i E.ON 

Varme Danmark Aps har selskabets advokat den 10. januar 2008 oplyst, at E.ON 

den 23. marts 2007 anmodede 4 kommuner om at udpege forbrugerrepræsentanter 

til E.ONs bestyrelse. E.ON modtog de sidste oplysninger til brug for anmeldelse af 

den nye bestyrelse den 14. september 2007. Bestyrelsesmedlemmerne blev an-

meldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 21. september 2007. Den 21. decem-

ber 2007 indkaldte E.ON til bestyrelsesmøde den 5. marts 2008.  

 

5.       Sekretariatet bemærker, at det følger af selskabets vedtægter, at mindst et af 

de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer skal deltage, for at bestyrelsen er be-

slutningsdygtig. Det kan således konstateres, at bestyrelsen i E.ON Varme Dan-

mark Aps ikke har været beslutningsdygtig.  

 

6.       Det forhold, at en varmeforsyningsvirksomhed i 1 år og 9 måneder ikke 

afholder bestyrelsesmøder med beslutningsdygtighed og deltagelse af forbrugerre-

præsentanter, er efter sekretariatets vurdering særdeles kritisabelt, og f.eks. rejser 

spørgsmål om, hvilke beslutninger, der i den mellemliggende periode er truffet og 

med hvilken kompetence.  

 

7.       Sekretariatet bemærker, at vedtægtssagen alene tager stilling til om den sel-

skabsmæssige struktur, som fastsættes i vedtægterne er i strid med varmeforsy-

ningsloven, men ikke om selskabet overholder disse vedtægter. 

 
BESLUTNING 
8.       Energitilsynet tager til efterretning, 

 at sekretariatet indleder en sag om selskabets manglende indkaldelse af 

bestyrelsesmøder med deltagelse af forbrugerrepræsentanter m.v., herun-

der  

 at sekretariatet snarest afholder et møde med bestyrelsesformanden og sel-

skabets ledelse, således at disse kan redegøre for situationen,  

 at sekretariatet frem til december 2009 fører et skærpet tilsyn med selska-

bets overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne, og endelig  

 at sekretariatet medio 2008 orienterer tilsynets om sagens status. 

 

9.       Tilsynet udtrykker skarp kritik af, at selskabet ikke har sikret at en beslut-

ningsdygtig bestyrelse med deltagelse af forbrugerrepræsentanter har kunnet af-

holde møde umiddelbart efter selskabets dannelse i juni 2006. 

 

 

 


