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RESUME 
1.                   På baggrund af Konkurrencerådets beslutning af 24. marts 2004 har 

NESA besluttet både at sælge sine kraftvarmeværker og fjernvarmenet.  

 

2.                   Varmeforsyningslovens § 23 f giver de tilknyttede forbrugere en ret 

til at købe varmenettet til markedspris.  

 

3.                   Ifølge varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4 bortfalder forkøbsretten, 

hvis forbrugerne ikke inden 3 måneder efter, at tilbuddet er kommet frem, tilken-

degiver at ville benytte forkøbsretten.  

 

4.                   NESA har i henhold til loven i brev af 10. juni 2004 oplyst forbru-

gerne om forkøbsretten og om forbrugernes mulighed for at købe varmedistributi-

onsnettene.  

 

5.                   NESA mener, at forbrugernes frist for at beslutte, om forbrugerne vil 

gøre forkøbsretten gældende, udløber den 26. november 2004.  

 

6.                   Heroverfor har Værløse Varmeværk, Danmarks Tekniske Universi-

tet og Holte Fjernvarme, som repræsenterer forbrugerne i deres respektive områ-

der, gjort gældende, at værkerne ikke før ultimo oktober måned har været i stand 

til hos NESA at indhente de oplysninger, som er nødvendige for at kunne foretage 

en realistisk vurdering af tilbuddet. Værkerne mener ikke, at brevet af 10. juni 

2004 har kunnet bringe fristen til at løbe, men at fristen første skal løbe fra det 

tidspunkt, hvor forbrugerne har fået et tilstrækkeligt klart grundlag at tage stilling 

til tilbuddet på.  
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7.                   Energitilsynet vurderer, at fristen på 3 måneder i varmeforsyningslo-

vens § 23 f, stk. 4, først skal løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugerne kunne ind-

hente alt relevant materiale angående købet hos NESA. Det forhold at NESA ud-

sendte et brev til forbrugerne den 10. juni 2004 med oplysning om, at NESA skul-

le tilbyde forbrugerne at købe fjernvarmenettet til markedsprisen, som ikke har 

givet forbrugerne mulighed for at vurdere sagen i detaljer, kan ikke erstatte den 

frist på 3 måneder, som forbrugerne skal have til en detaljeret stillingtagen. På den 

anden side skal forbrugerne heller ikke, ud fra passivitetsbetragtninger, kunne 

forlænge fristen ved at undlade eller meget sent i forløbet at anmode NESA om at 

fremskaffe oplysningerne. Ligeledes skal forbrugerne ikke kunne trænere sagen 

ved anmodning om oplysninger, der ikke kan anses for nødvendige for afgivelse af 

tilbuddet. På denne baggrund vurderer Energitilsynet, at fristen på 3 måneder i 

varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, først skal regnes fra det tidspunkt, hvor de 

nødvendige, relevante oplysninger var tilgængelige for forbrugerne, det vil sige fra 

det tidspunkt, hvor forbrugerne kunne indhente disse oplysninger hos NESA.  

 

8.                   Energitilsynet aftalte i et møde af 16. november 2004 med NESA, at 

NESA til Energitilsynet skulle fremsende en redegørelse for på hvilket tidspunkt, 

det var muligt for de eventuelle købere at indhente de relevante, nødvendige op-

lysninger hos NESA til brug for overvejelsen af, om tilbuddet skulle accepteres.  

 

9.                   NESA fremsendte dette materiale til Energitilsynet den 19. novem-

ber 2004 med oplysning om, at NESA, bl.a. på baggrund af de kommenta-

rer sekretariatet fremsatte på mødet den 16. november 2004, ønsker at forlænge 

fristen, således at fristen regnes fra den 22. oktober 2004, som er den dag, hvor 

forbrugerrepræsentanterne fik en lang række bilag  

 

10.               På baggrund af materialet har Tilsynet vurderet, at de nødvendige, 

relevante oplysninger var tilgængelige for forbrugerne den 22. oktober 2004. Til-

synet finder derfor, at 3 måneders fristen i varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4 

skal regnes fra den 22. oktober 2004.  

 
BESLUTNING 
11.               Det meddeles NESA,  

 at Energitilsynet finder, at fristen på 3 måneder i varmeforsyningslovens § 

23 f, stk. 4, først skal løbe fra den dag, hvor de nødvendige relevante op-

lysninger var tilgængelige for forbrugerne.  

 at Energitilsynet finder, at 3 måneders fristen for NESA?s tilbud til for-

brugerne efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1, jf. § 23 f, stk. 4, skal 

regnes fra den 22. oktober 2004, hvorfor Energitilsynet i medfør af varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4, pålægger NESA at forlænge fristen til den 

22. januar 2005.  
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SAGSFREMSTILLING 
12.               Det skal indledningsvist bemærkes, at både Værløse Varmeværk og 

Holte Fjernvarme har antaget advokater i sagen. Sekretariatet har derfor fundet det 

nødvendigt med en tidsmæssigt detaljeret gennemgang af sagsforløbet.  

 

13.               Den 24. marts 2004 godkendte Konkurrencerådet fusionen mellem 

Elsam og NESA. Godkendelsen var blandt andet betinget af, at Elsam sælger alle 

sine og NESAs decentrale gasfyrede kraftvarmeværker, som tilsammen har en 

kapacitet på 230 MW.  

 

14.               NESA har herefter igangsat en proces, således at der sker et frasalg af 

NESAs kraftvarmeværker. I denne forbindelse har NESA tillige besluttet at fra-

sælge de tilhørende varmedistributionsnet.  Dette indebærer, at varmeforsynings-

lovens bestemmelser om forkøbsret bliver aktuelle, nærmere bestemt varmeforsy-

ningslovens § 23 f.  

 

15.               Den 21. september 2004 skrev NESA til Energitilsynet, at NESA til 

orientering ønskede at forelægge Energitilsynet den proces, som fjernvarmenettene 

ville blive solgt efter.  

 

16.               Varmeforsyningslovens § 23 f giver de tilknyttede forbrugere en ret til 

at købe fjernvarmenettet til markedspris.  

 

17.                NESA oplyste i henhold til loven i brev af 10. juni 2004 forbrugerne 

om forkøbsretten og om forbrugernes mulighed for at købe varmedistributionsnet-

tene. Samtidig oplyste NESA til forbrugerne, at hvis forbrugerne ønskede at be-

nytte forkøbsretten og indgive tilbud på fjernvarmenettet, skulle de senest den 1. 

oktober 2004 give NESA besked.  

 

18.               I brevet af 21. september 2004 skrev NESA endvidere til Energitilsy-

net, at forinden forbrugerne eller deres repræsentanter kunne give bindende tilsagn 

om anvendelse af forkøbsretten, ville NESA udlevere de oplysninger, som ville 

have været nødvendige at udlevere, hvis handlen skulle have været gennemført 

ved et almindeligt salg til tredjemand. Forbrugerne ville på denne baggrund, ifølge 

NESA, få udleveret kopier af de kontrakter og oplysninger om eventuelle vilkår, 

som havde betydning for fjernvarmenettet. Det kunne f.eks. være kopi af varme-

købskontrakter og leveringskontrakter. NESA oplyste endvidere til Energitilsynet, 

at de forbrugere eller deres repræsentanter, som havde fået oplysningerne udleve-

ret, skulle give bindende tilsagn inden 4 uger efter oplysningernes udlevering, hvis 

forkøbsretten ønskedes anvendt.  

 

19.               Energitilsynet modtog herefter den 29. september en skrivelse fra 

Værløse Varmeværk, der meddelte Energitilsynet, at værket ønskede at gøre for-

købsretten efter varmeforsyningslovens § 23 f gældende. Endvidere oplyste værket 

til Energitilsynet, at værket ikke havde været i stand til at få andre oplysninger fra 

NESA end dem, de havde kunnet rekvirere i Energitilsynet, og at disse oplysnin-

ger var mangelfulde og ikke kunne danne grundlag for en beslutning. Værløse 

Varmeværk skrev endvidere, at NESA havde afvist at give værket de oplysninger, 

værket havde bedt om.  
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20.               Ifølge varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4 bortfalder forkøbsretten, 

hvis forbrugerne ikke inden 3 måneder efter, at tilbuddet er kommet frem, tilken-

degiver at ville benytte forkøbsretten.   

 

21.               Værløse Varmeværk gjorde på denne baggrund, i deres skrivelse af 

29. september 2004, indsigelse mod den af NESA fastlagte tidsfrist på 4 uger og 

anmodede Energitilsynet om at pålægge NESA, at fristen skulle fastsættes til 3 

måneder. Værket mente ikke, at de oplysninger, værket hidtil havde kunnet frem-

skaffe, var tilstrækkelige til at opfylde et tilbud om forkøbsret efter § 23 f. Et så-

dant tilbud måtte ifølge Værløse Varmeværk nøje angive pris og uafskreven rest-

værdi og de øvrige tekniske og økonomiske forhold mv., som en køber af anlæg-

get tilsvarende ville kræve for at kunne vurdere købet. Værket mente således ikke, 

at der forelå et relevant tilbud, før tilbud blev fremsendt med alt fornødent mate-

riale. Værket fandt alene, at NESA den 10. juni 2004 forespurgte om en forhånds-

interesse, som ikke kunne give værket mulighed for at vurdere sagen nærmere og i 

detaljer, og at denne forespørgsel ikke kunne erstatte den frist på 3 måneder, som 

forbrugerne skulle have til en detaljeret stillingtagen. Værket lagde i denne forbin-

delse vægt på, at værket skulle have mulighed for at foretage undersøgelser, at 

Værløse Kommunalbestyrelse skulle have tid til at behandle en anmodning om 

kommunegaranti, og at der skulle afholdes minimum én generalforsamling i Vær-

løse Varmeværk. Værket mente ikke, at denne proces kunne gennemføres på 3 

uger.  

 

22.               På denne baggrund blev der den 30. september 2004 afholdt møde 

mellem NESA og Energitilsynet. Energitilsynet fremhævede overfor NESA, at der 

skulle være reel mulighed for forbrugerne for at vurdere, om de ønskede at overta-

ge nettet. Forbrugerne burde have adgang til alt relevant informationsmateriale, 

som var nødvendigt for at kunne vurdere de mulige konsekvenser af en overtagel-

se af nettet. Derefter skulle der gives forbrugerne en rimelig lang frist, inden de 

skulle meddele, om de ønskede at gøre brug af forkøbsretten. Energitilsynet med-

delte NESA, at NESA?s fremgangsmåde i det foreliggende tilfælde måtte betegnes 

som uheldig. NESA gav forbrugerne 3 måneder til at beslutte, om de ville udnytte 

forkøbsretten efter at have tilsendt forbrugerne et ufuldstændigt materiale. Først 

efter forbrugernes accept af tilbuddet, ville de få tilsendt det relevante materiale, 

og forbrugerne skulle derefter tage stilling til materialet inden for 4 uger. NESA 

anbefalede på denne baggrund, at det relevante informationsmateriale, som kunne 

danne grundlag for en reel valgmulighed for forbrugerne, ville blive udsendt til de 

berørte forbrugere. NESA ville derefter give forbrugerne en tilstrækkelig lang frist 

til at vurdere, om de ville gøre brug af forkøbsretten.  

 

23.               Der blev afholdt et nyt møde mellem NESA og Energitilsynet den 13. 

oktober 2004, hvor NESA oplyste, at tilbud om køb af varmeværkerne var frem-

sendt til de relevante forbrugere den 10. juni 2004 med tilbagemeldingsfrist den 1. 

oktober 2004. Såfremt forbrugerne var interesserede i at overtage distributionsnet-

tene, kunne de ved henvendelse til NESA få udleveret det materiale, de skønnede 

relevant. Denne frist var senere blevet forlænget med en måned, og igen med yder-

ligere to uger på baggrund af NESA?s møde med Energitilsynet den 30. september 

2004. Fristen var således blevet forlænget med i alt 6 uger. NESA og Energitilsy-

net håbede herefter, at Værløse Varmeværk ville anse dette for tilfredsstillende.  
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24.               NESA har efterfølgende, den 18. oktober 2004, fremsendt oplysninger 

til Holte Fjernvarme, Værløse Varmeværk, Frederikssund Grundejerforening og 

Danmarks Tekniske Universitet. I dette materiale indgår kortgrundlag samt regn-

skab pr. 31/12 2003. NESA oplyste i denne forbindelse til værkerne, at hvis vær-

kerne var interesseret i supplerende materiale ud over det allerede tilsendte, skulle 

værkerne returnere vedlagte fortrolighedsaftale i underskreven stand til NESA.  

 

Derefter ville NESA fremsende følgende oplysninger:  

 Specifikation af mængde og aftagere  

 Driftsaftale mellem NESA og Sjællandske Kraftværker (Energi  E2), af 

17.09.1999  

 Tillæg til Samarbejdsaftale mellem Energi E2, af 12.05.2004  

 Aftale om levering af fjernvarme mellem DTU og NESA, af 16.07.1997  

 Aftale om levering af fjernvarme mellem Holte Fjernvarme og NESA, af 

25.09.1996  

 Allonge til varmeleveringsaftale af 25.09.1996, af 10.12.2003  

 Aftale om levering af fjernvarme mellem J.C. Hempels Skibsfarve-fabrik 

A/S og NESA, af 25.09.1999  

 Tillæg til aftale om varmelevering af 25.09.1999, af 01.08.2000  

 Aftale om levering af fjernvarme mellem Thrane og Thrane og Nesa, af 

03.01.2000  

 

Endvidere oplyste NESA til værkerne, at overdragelsesaftale var under udarbej-

delse, og ville blive fremsendt til værkerne inden for 1 uge, og at denne overdra-

gelsesaftale i underskrevet stand skulle være NESA i hænde senest den 26. no-

vember, herefter ville forkøbsretten bortfalde.  

 

25.               Energitilsynet modtog herefter, den 22. oktober 2004, et brev fra Vær-

løse Varmeværk. Værket gjorde atter indsigelse mod den af NESA fastsatte frist, 

og mod at fristen skulle kunne løbe, inden værket havde fået det fulde materiale, 

som var et nødvendigt grundlag for at kunne vurdere et sådant køb. Værket gjorde 

gældende, at der ikke i NESA?s brev af 10. juni 2004 var blevet fremsendt nogen 

opfordring til at afgive tilbud. Tværtimod meddelte NESA værket, at NESA først 

senere, når NESA havde fået et tilbud fra tredjemand, ville forelægge dette, såle-

des at forbrugerne kunne tage stilling til tilbuddet. Derfor kunne brevet af 10. juni 

2004, ifølge Værløse Varmeværk, ikke bringe fristen til at løbe, ligesom værket 

heller ikke, trods anmodning herom, kunne få nogen form for materiale fra NESA, 

som kunne danne grundlag for en stillingtagen.   

 

26.               Den 1. november 2004 modtog Energitilsynet en skrivelse fra Holte 

Fjernvarme. Værket oplyste, at værket den 10. juni 2004 havde modtaget en med-

delelse fra NESA om, at NESA agtede at afhænde fjernvarmeledningsnettet, som 

distribuerer kraftvarme fra E2?s varmecentral på DTU i Lundtofte. Værket reage-

rede på dette ved at tilkendegive deres interesse for at udnytte forkøbsretten over-

for NESA og bad om et hurtigt møde til en nærmere afklaring af sagen. Værket 

skrev endvidere til Tilsynet, at da sagen ikke var så langt fremme hos NESA, at 

NESA umiddelbart kunne tage et møde, aftaltes det, at NESA skulle vende tilbage, 

når et møde kunne finde sted. Dette møde blev afholdt den 23. august 2004. Holte 

Fjernvarme har vedlagt en kopi af værkets interne referat af mødet.  

  



ENERGITILSYNET |  Side 6/9 

Af dette interne referat fremgår det, at NESA ikke var indstillet på at give nogen 

oplysninger på dette tidspunkt, som kunne give værket mulighed for at komme i 

gang med undersøgelsesfasen. I stedet ville NESA give værket lejlighed til at få 

sagen belyst, når værket skulle tage stilling til tilbuddet fra tredjemand. Værket 

skrev endvidere til Tilsynet, at værket bekræftede telefonisk over for NESA, at 

værket fortsat var interesseret i at gøre forkøbsretten gældende. I denne forbindel-

se rykkede værket flere gange NESA for yderligere oplysninger, idet værket gerne 

ville videre med deres undersøgelser. Værket oplyste, at værket først den 22. ok-

tober 2004 fik udleveret sådanne oplysninger fra NESA, som kunne sætte værket i 

stand til at påbegynde deres beregninger og analyser. Værket meddelte dernæst 

NESA hvilke informationer, der fortsat manglede, og bad om et møde med henblik 

på at modtage disse oplysninger. Der blev herefter aftalt et møde, som efterfølgen-

de blev aflyst af NESA. Afsluttende anmodede Holte Fjernvarme Energitilsynet 

om at pålægge NESA at forlænge den anførte frist til 3 måneder fra den dato, hvor 

de manglende oplysninger, tilgik værket.  

 

27.               Den 15. november 2004 modtog Energitilsynet et brev fra Danmarks 

Tekniske Universitet, der ligeledes klagede over den af NESA fastsatte frist. DTU 

oplyste, at DTU modtog en skrivelse fra NESA den 10. juni 2004, hvori NESA 

meddelte, at NESA ønskede at sælge transmissionsnettet, som forsyner blandt 

andet DTU. NESA meddelte, at DTU og øvrige forbrugere på transmissionsnettet i 

medfør af varmeforsyningslovens § 23 f havde forkøbsret til nettet. DTU oplyste 

til Tilsynet, at der intet materiale fulgte med NESA?s skrivelse vedrørende trans-

missionsnettet eller tekniske anlæg. Den 16. september meddelte DTU NESA 

interesse for at udnytte forkøbsretten. Først med materiale af 18. oktober, 26. ok-

tober og 1. november var det, ifølge DTU, reelt muligt for DTU at søge relevant 

rådgivning og foretage egentlige undersøgelser af mulighederne for overtagelse og 

drift af transmissionsnettet. DTU anmoder på denne baggrund Energitilsynet om at 

tilkendegive, om den af NESA fastsatte frist for afgivelse af bindende tilsagn om 

udnyttelse af forkøbsretten, kan anses for at være rimelig.  

 

28.               På baggrund af klagerne fra Værløse Varmeværk, Holte Fjernvarme 

og DTU blev der den 16. november 2004 atter afholdt møde mellem NESA og 

Energitilsynet. Energitilsynet meddelte NESA, at problemet i sagen var fra hvilket 

tidspunkt 3 måneders fristen i § 23 f, stk. 4 skulle regnes. NESA mente, at fristen 

skulle regnes fra det tidspunkt, hvor salgstilbuddet kom frem, forudsat at køberne 

havde mulighed for straks at indhente de oplysninger, der var nødvendige for at 

beslutte, om tilbuddet skulle accepteres. Endvidere gav NESA udtryk for, at de 

nødvendige procedurer med rekvirering af bistand mv. sagtens kunne iværksættes 

fra dette tidspunkt. NESA ville på denne baggrund give køberne en vis rimelig 

frist til at acceptere tilbuddet, efter at køberne modtog de nødvendige, relevante 

oplysninger. Energitilsynet fastslog derimod, at forbrugerbeskyttelsessynspunkter 

måtte føre til, at 3 måneders fristen først kunne regnes fra det tidspunkt, hvor for-

brugerne kunne indhente alle nødvendige, relevante oplysninger hos NESA.  
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NESA tilkendegav i denne forbindelse, at fire oplysninger kan betragtes som nød-

vendige for at køberne kan træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at overtage 

nettet: 

 der skal foretages en afgrænsning af, hvad net tilbuddet omfatter, 

 det er nødvendigt at vide, hvor mange forbrugere, der er tilsluttet nettet, 

 det er nødvendigt at kende nettets værdi og 

 det er nødvendigt at få oplysninger om drifts- og vedligeholdelses-

omkostninger. 

 

NESA oplyste, at de potentielle købere fra tilbuddets fremsættelse havde haft mu-

lighed for at rekvirere samtlige nødvendige oplysninger hos NESA. Efter NESA?s 

mening havde køberne imidlertid forholdt sig meget passive med hensyn til at gøre 

sig klart, hvilke oplysninger, de ønskede og få disse indhentet. Det aftaltes på mø-

det, at NESA til Energitilsynet skulle fremsende en redegørelse for på hvilket tids-

punkt, det var muligt for de eventuelle købere at indhente de relevante, nødvendi-

ge oplysninger til brug for overvejelsen af, om tilbuddet skulle accepteres.   

 

29.               Energitilsynet skulle herefter, på baggrund af det af NESA fremsendte 

materiale, vurdere på hvilket tidspunkt de nødvendige, relevante oplysninger var 

tilgængelige for forbrugerne. Tilsynet ville herefter regne 3 måneders fristen i 

varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4 fra dette tidspunkt.  

 

30.               Den 23. november 2004 fremsendte NESA brev til Energitilsynet, 

hvori NESA beskrev baggrunden for den hidtidige procedure, dels oplyste, at Nesa 

bl.a. på baggrund af de kommentarer sekretariatet fremsatte på mødet den 16. no-

vember 2004 ønsker at forlænge fristen, således at fristen regnes fra den 22. okto-

ber 2004, som er den dag, hvor forbrugerrepræsentanterne fik en lang række bilag.  

 

31.               Energitilsynet har på baggrund af det af NESA fremsendte materiale 

af 23. november 2004 vurderet, at de nødvendige, relevante oplysninger var til-

gængelige for forbrugerne den 22. oktober 2004.  

 
LOVGRUNDLAG: 
32.               I henhold til varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1 gælder følgende:  

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

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

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

til markedspris".  

 

Ifølge bemærkningerne til 2000-loven sigtede man med § 23 f at indføre en for-

købsret for forbrugerne henholdsvis kommunerne ved salg af distributions- eller 

transmissionsanlæg. Ejer forbrugerne på salgstidspunktet ikke anlægget, tilfalder 

forkøbsretten som udgangspunkt forbrugerne, hvorimod retten tilfalder kommu-

nen, når anlægget, der sælges, er forbrugerejet.  
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Bestemmelsen har til formål at sikre, at forbrugerne og kommunerne, såfremt de 

eksisterende ejere måtte ønske at sælge, får mulighed for at opretholde den forbru-

gerindflydelse og kommunale indflydelse, som varmeforsyningssektoren er præget 

af i dag. Bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret skal derfor ikke finde anven-

delse i situationer, hvor anlægget overdrages til en anden kommune. Endvidere vil 

forkøbsretten vige for forkøbsrettigheder, der måtte eksistere på tidspunktet for 

lovforslagets fremsættelse.  

 

33.               I henhold til varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4 gælder følgende:  

"Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forbrugerne eller kommunen 

ikke inden tre måneder efter, at tilbuddet er kommet frem, tilkendegiver at 

ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlægget fastsættes i man-

gel af mindelig overenskomst af Energitilsynet".  

 

Ifølge bemærkningerne til 2000-loven bliver forkøbsretten kun aktuel, såfremt de 

nuværende ejere ønsker at afhænde anlæg eller en virksomhed, der ejer et anlæg. 

Såfremt forbrugerne respektive 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 fortrins-

ret til at overtage anlæg eller virksomhed til disses værdi. Prisen fastsættes på al-

mindelige markedsvilkår. Kan der ikke opnås enighed om værdien af det pågæl-

dende aktiv, vil denne blive fastsat af Energitilsynet, idet tilsynet i forvejen besid-

der 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.  

Det fremgår af § 23 f, at fristen på 3 måneder skal regnes fra det tidspunkt, hvor 

tilbuddet er kommet frem. Der er ikke oplyst yderligere om fristen i hverken lov-

bemærkningerne eller forarbejderne.  

 

34.               I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 gælder, at hvis Ener-

gitilsynet finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urime-

lige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i 

henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betin-

gelser."  

 
BEGRUNDELSE 
35.               Ifølge § 23 f, stk. 4 skal fristen på 3 måneder regnes fra det tidspunkt, 

hvor tilbuddet om at benytte forkøbsretten er kommet frem til forbrugerne. Det 

afgørende er derfor, om NESA i deres skrivelse af 10. juni 2004 har fremsat ende-

ligt tilbud til forbrugerne i henhold til § 23 f, stk. 4.  

 

36.               NESA meddelte i deres skrivelse af 10. juni 2004, at NESA skulle 

sælge deres kraftvarmeværker og fjernvarme-net, og at forbrugerne efter varme-

forsyningslovens § 23 f havde forkøbsret til det varmeforsyningsnet, forbrugernes 

ejendom var tilsluttet. NESA skrev dernæst, at NESA skulle tilbyde forbrugerne at 

købe fjernvarmenettet til markedsprisen. Hvis forbrugerne ønskede at benytte for-

købsretten og indgive tilbud på fjernvarmenettet, skulle forbrugerne senest den 1. 

oktober 2004 give NESA besked.  
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37.               Umiddelbart fremstår skrivelsen af 10. juni 2004 fra NESA som et 

tilbud, der skal accepteres af forbrugerne senest den 1. oktober 2004. Imidlertid 

må det gælde, at når der er tale om et tilbud, der indeholder så mange komplicere-

de problemstillinger, og som er af så stor økonomisk betydning, som det forelig-

gende, skal tilbuddet umiddelbart efter dets fremsættelse, følges op af alle de op-

lysninger, som er nødvendige for at forbrugerne kan foretage en realistisk vurde-

ring af tilbuddet. Bestemmelsen har netop til formål at sikre forbrugernes indfly-

delse på varmeforsyningssektoren, hvilket indebærer, at formålet med bestemmel-

sen i den sidste ende er forbrugerbeskyttelse.  

 

38.               På denne baggrund kan NESA?s skrivelse af 10. juni 2004 til forbru-

gerne ikke betragtes som værende et endeligt tilbud, der er kommet frem til for-

brugerne i § 23 f, stk. 4?s forstand, således at 3 måneders fristen skal løbe fra den 

10. juni. Da bestemmelsens formål som nævnt er at sikre forbrugernes indflydelse 

på varmeforsyningssektoren, og hvis fristen på 3 måneder skal have en reel betyd-

ning, må det antages, at fristen først skal løbe fra den dag, hvor forbrugerne har 

kunnet indhente tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere tilbuddet. Forbru-

gerne skal således have mulighed for at gå ind i seriøse overvejelser omkring til-

buddet. Der skal i den forbindelse lægges vægt på, at der er tale om købere, som 

ikke kan påregnes at besidde økonomisk sagkundskab på højde med sælgers. End-

videre er der tale om en meget betydelig disposition, hvorfor forbrugerne skal have 

mulighed for at søge professionel, økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning, 

hvilket ikke er realistisk, hvis forbrugerne ikke har alle relevante oplysninger i 

sagen. Endelig skal forbrugerne have mulighed for at foretage undersøgelser og 

afholde generalforsamling, eventuelt skal der ske afholdelse af ekstraordinær ge-

neralforsamling. Derfor er det en meget tidskrævende og kompliceret proces for 

forbrugerne at tage stilling til, hvorvidt de vil benytte sig af forkøbsretten.  

 

39.               På baggrund af ovenstående må det antages, at fristen på 3 måneder 

først skal løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugerne var i stand til at indhente alt 

relevant og nødvendigt materiale angående købet. Det forhold, at NESA fore-

spurgte om en forhåndsinteresse, som ikke har givet forbrugerne mulighed for at 

kunne vurdere sagen i detaljer, kan ikke erstatte den frist på 3 måneder, som for-

brugerne skal have til en detaljeret stillingtagen. På den anden side skal forbruger-

ne heller ikke, ud fra passivitetsbetragtninger, kunne forlænge fristen ved at undla-

de eller meget sent i forløbet at anmode NESA om at fremskaffe oplysningerne. 

Ligeledes skal forbrugerne ikke kunne trænere sagen ved anmodning om oplys-

ninger, der ikke kan anses for nødvendige for afgivelse af tilbuddet. På denne bag-

grund vurderer Energitilsynet, at fristen på 3 måneder i varmeforsyningslovens § 

23 f, stk. 4, først skal løbe fra det tidspunkt, hvor de nødvendige, relevante oplys-

ninger kunne indhentes af forbrugerne hos NESA.  

 

40.               Energitilsynet har på baggrund af det af NESA fremsendte materiale 

af 19. november 2004 vurderet, at de nødvendige, relevante oplysninger var til-

gængelige for forbrugerne den 22. oktober 2004. På denne baggrund finder Tilsy-

net, at NESA?s tilbud til forbrugerne efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1, jf. 

§ 23 f, stk. 4, skal regnes fra den 22. oktober 2004. 

 

 


