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RESUMÉ 
1.       For resumé og sagsfremstilling se notat til beslutning under punkt 7.  

 
INDSTILLING 
2.                   Det indstilles, at Energitilsynet anbefaler Dansk Fjernvarme snarest 

at revidere vejledningen om vedtægter af juni 1994, og at Dansk Fjernvarme i 

foråret 2006 sender Tilsynet en plan for gennemførelsen heraf.  

 

3.                   Det indstilles videre, at Energitilsynet anfører, at der ved revisionen 

særligt tages hensyn til følgende:  

 at Energitilsynets kompetence beskrives mere præcist i indledningen.  

 at sideordnet aktivitet kun bør finde sted under særlige betingelser.  

 at der skal sikres overensstemmelse mellem de enkelte bestemmelser i vej-

ledningen om vedtægter og andre reviderede vejledninger, herunder de 

"Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme".  

 at forbrugerindflydelseskravet i højere grad bør afspejles i bestemmelserne 

i og bemærkningerne hertil.  

 

4.                   Det indstilles endvidere, at Energitilsynet anmoder om, at den revi-

derede udgave af vedtægterne anmeldes med henblik på eventuelle bemærkninger, 

så snart Dansk Fjernvarme har færdiggjort revisionsarbejdet.  

 

5.                   Det tilføjes, at Tilsynet ikke hermed har godkendt enkelte selskabers 

vedtægter, der er udformet i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes vedtægts-

vejledning. Tilsynet vil således i forbindelse med en eventuel senere konkret kla-

gesag over et fjernvarmeværk kunne tage stilling til forhold i vedtægterne vedrø-

rende priser, omkostningsfordelinger og andre betingelser, herunder forhold der 

vedrører fjernvarmeforbrugerens indflydelse i selskabet.  

 
VURDERING 
6.       Beskrivelsen af Tilsynets kompetence, som anført i indledningen til vejled-

ningen om vedtægter er lidt upræcist i forhold til Energitilsynets tilsynsforpligtel-

se.  

7.       Det anbefales, at der medtages en mere præcis beskrivelse af Energitilsynets 

kompetence, jf. t.eks. ovenfor under "Resumé". Se også bilag 2 med ekstrakt af 

lovbemærkningerne angående Tilsynets kompetence.  
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8.       Generelt bemærkes, at der må sikres overensstemmelse mellem vejlednin-

gens bestemmelser og bestemmelser i andre reviderede vejledninger, herunder de 

"Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme".  

 

9.       Videre indstiller sekretariatet følgende anbefalinger i forhold til de enkelte 

bestemmelser.  

ad. § 2.2, side 6:  

Det fremgår, at selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for 

andre forsyningsvirksomheder.  

Dansk Fjernvarme oplyser, at det typisk handler om bogholderi eller om 

vagtordninger.   

En sådan sideordnet aktivitet bør kun ske, når der er tale om at høste syner-

gieffekter. Det skal i givet fald ske efter regning, og regnskabet skal som 

minimum holdes særskilt.   

Videre må en sådan sideordnet aktivitet søges sikret ved et positivt dæk-

ningsbidrag.  

ad § 5.1, side 11  

Det bør præciseres, at udtrædelse sker i henhold til tilslutningsaftalen med 

kunden.   

En tilslutningsaftale skal foreligge i skriftlig form, og i øvrigt være i over-

ensstemmelse med vejledningen om "Almindelige leveringsbestemmelser 

for fjernvarme".  

ad § 6.5, side 14 og kommentarerne side 16:  

Det skal præciseres i § 6, at lovens § 23h-j om forbrugerindflydelse skal 

overholdes ved valg af repræsentanter, og det skal præciseres hvordan i be-

mærkningerne hertil.   

ad § 6.7, side 15  

Bestemmelsen om, at en andelshaver mister sin forbrugerindflydelse i en re-

stancesituation, skal udgå. 

 

 


