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RESUMÉ 
1.                   Med den nye bestemmelse i varmeforsyningslovens § 22 a, som 

trådte i kraft den 1. januar 2005, har Energitilsynet fået hjemmel til at føre direkte 

tilsyn med brancheorganisationernes standardiserede vejledninger om fastsættelse 

af priser og betingelser. 

 

2.                   Følgende vejledninger været genstand for en gennemgang i løbet af 

året: 

a) Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme, se bilag 1; 

b) Vedtægter, se bilag 2 og 3; 

c) Restance, se bilag 4; 

d) Beregning af fjernvarmeforbrug, se bilag 5; 

e) Tariffer, se bilag 6 

 

3.                   Dansk Fjernvarmes vejledning om "Almindelige leveringsbestem-

melser for fjernvarme" har i løbet af året været gennemgået i samarbejde med 

Dansk Fjernvarme. Udkast til vejledningen i revideret form er medtaget som bilag 

1. 

 

4.                    Sideløbende hermed har sekretariatet gennemgået og løbende drøf-

tet følgende vejledninger med Dansk Fjernvarme: vejledningen om vedtægter, 

restance og beregning af fjernvarmeforbrug. Disse vejledninger, som endnu ikke 

foreligger i revideret form, er medtaget som bilag 2-6, 

 

5.                   For så vidt angår Tarifvejledningen har Dansk Fjernvarme igangsat 

en revision af denne. Sekretariatets gennemgang af denne afventer Dansk Fjern-

varmes revision, der forventes at foreligge primo 2006. 
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6.                   Gennemgangen af vejledningerne er sket med sigte på at ajourføre 

vejledningerne i overensstemmelse med den seneste udvikling inden for forbru-

gerbeskyttelse, gebyrfastsættelse og restanceinddrivelse. For så vidt angår vejled-

ningen om vedtægter er der endvidere lagt vægt på at sikre, at vejledningen er i 

overensstemmelse med myndighedernes krav til fjernvarmeværkerne, herunder at 

stemme- og repræsentationsbestemmelsen afspejler sammensætningen af de for-

skellige grupper af varmeaftagere i selskabet. Og for så vidt angår vejledningen 

om beregning af fjernvarmeforbrug er der særlig lagt vægt på at sikre at denne 

ajourføres i overensstemmelse med den seneste udvikling for beregning af fjern-

varmeforbrug. 

 

7.                   Gennemgangen af vejledningerne er sket i samarbejde med repræ-

sentanter for Ankenævnet på Energiområdet. 

 

8.                   Indstilling og vurdering for hver vejledning følger i særskilte notater, 

7A-7E. 

 

9.                   Sagsfremstillingen gives samlet i det følgende for alle fem vejled-

ninger. 

 
SAGSFREMSTILLING 
10.               Med den nye bestemmelse i varmeforsyningslovens § 22 a blev der 

indført en direkte hjemmel for Energitilsynet til at føre tilsyn med Dansk Fjern-

varmes standardiserede vejledninger om fastsættelse af betingelser og priser. 

 

11.               Det følger af varmeforsyningsloven, at tariffer, omkostningsfordeling 

og andre betingelser skal anmeldes til Energitilsynet, og at tilsynet kan give pålæg 

om ændring heraf, såfremt de findes urimelige. 

 

12.               Den kompetence Energitilsynet har efter varmeforsyningsloven til at 

gribe ind overfor priser og betingelser gælder ligeledes for selskabernes vedtægter, 

jf. § 21, stk. 6. 

 

13.               Det har altid været anset for hensigtsmæssigt, at branchen fastlægger 

visse standarder for god skik. Dels letter det og medvirker til at kvalitetssikre virk-

somhedernes arbejde, dels bidrager det til at effektivisere Tilsynets arbejdsopgave 

i relation til virksomhedernes fastsættelse af priser og betingelser. 

 

14.               Det er imidlertid fundet hensigtsmæssigt i loven at præcisere tilsyns-

opgaven med standardiserede vejledninger, bl.a. for at gøre det klart, at bestem-

melserne i Konkurrencelovens § 6 (konkurrencebegrænsende aftaler) og § 11 

(misbrug af dominerende stilling) ikke finder anvendelse, jf. Konkurrencelovens § 

2, stk. 2, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af 

offentlig regulering. Derfor besluttedes det ved årets start at gennemføre en vurde-

ring af vejledningerne. 
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15.               Energitilsynet har gennem årene modtaget vejledningerne til anmel-

delse til Tilsynets register i overensstemmelse med reglerne i loven, jf. § 21, stk. 1. 

I den forbindelse har vejledningerne være forelagt tilsynet til vurdering. Den sene-

ste, vejledningen om restanceinddrivelse er fra september 2002. Den ældste om 

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme er fra januar 1998. Der har 

således i de senere år ikke været nogen forelæggelse af vejledninger for Tilsynet. 

Det anses derfor også af den grund for nødvendigt at tage spørgsmålet om en gen-

nemgang heraf op nu. 

 

16.               Dansk Fjernvarme har i alt udarbejdet 10 vejledninger, hvoraf sekreta-

riatet har gennemgået de 4 (-5) i 2005. Færdiggørelsen af sekretariatets gennem-

gang af den femte om tariffer afventer imidlertid Dansk Fjernvarmes revision her-

af, som forventes at foreligge primo 2006. 

 

17.               Energitilsynet har ved tilrettelæggelsen af sin gennemgang af vejled-

ningerne taget udgangspunkt i de 4-5 vejledninger, som har størst adfærdspåvirk-

ning i branchen. 

 

18.               Gennemgangen af "Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvar-

me", er sket i samarbejde med Dansk Fjernvarme, og har resulteret i nærværende 

reviderede udgave af de "Almindelige leveringsbestemmelser", se bilag 1. Der har 

siden det tidlige forår været afholdt 5 møder med foreningen. For de øvrige vej-

ledningers vedkommende har gennemgangen resulteret i en identifikation af punk-

ter, der bør ajourføres. 

 

19.               Særligt bemærkes, at Energitilsynet ifølge reglerne ikke skal godken-

de leveringsbetingelserne for de kollektive varmeforsyningsanlæg mv. Derimod 

skal priser, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder tarifer og leve-

ringsbetingelser, anmeldes til Energitilsynets register i overensstemmelse med 

reglerne i loven, jf. § 21, stk. 1. Såfremt der ikke anmeldes, som foreskrevet i lo-

ven, medfører dette ugyldighed. 

 

20.               Tilsynet vil senere fx i forbindelse med en konkret klagesag kunne 

tage stilling til, om betingelserne virker urimelige. Tilsynet kan desuden give på-

læg om, at virksomhederne foretager ændring af priser og leveringsbetingelser, jf. 

§ 21, stk. 4. 

 
 


