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INDLEDNING 
7 forbrugerejede fjernvarmeværker, der får leveret varme fra VEKS (Vestegnens 

Kraftvarmeselskab) (Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a., Hundige Fjern-

varmeværk A.m.b.a, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a, Solrød Fjernvarmeværk 

A.m.b.a, Svogerslev Fjernvarmecentral A.m.b.a., Vallensbæk Fjernvarmeværk 

A.m.b.a. og Vejlegårdsparken Fjernvarmecentral A.m.b.a.), har henvendt sig til 

Energitilsynet vedrørende forbrugerindflydelse. Senere har Mosede Fjernvarme-

værk, der tillige får leveret varme fra VEKS, tilsluttet sig henvendelsen.  

 

De forbrugerejede fjernvarmeværker ønsker Energitilsynets stillingtagen til, hvor-

vidt kravet i varmeforsyningslovens § 23h, stk. 1, om at flertallet af bestyrelses-

medlemmerne i en virksomhed, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand 

skal vælges af forbrugerne i virksomhedens forsyningsområde kan anses for op-

fyldt i forholdet mellem de forbrugerejede værker i VEKS´ forsyningsområde og 

VEKS.  

 

Der er fra parterne side udtrykt ønske om, at sagen forelægges Energitilsynet til 

afgørelse.  

 

I henhold til § 23h, stk. 2, i varmeforsyningslovens anses indflydelseskravet i stk. 

1, for opfyldt for virksomheder der drives i andelsselskabsform, hvis bestyrelsen 

er valgt af en eller flere kommunalbestyrelser i området. Det samme gælder, hvis 

virksomheden drives som en selvejende institution eller i foreningsform.  

 

Af lovbemærkningerne til 23h, stk. 2, fremgår, at baggrunden for, at indflydelses-

kravet anses for opfyldt i de nævnte tilfælde, er en betragtning om, at en flerhed af 

forbrugerne i en virksomheds forsyningsområde har valgt kommunalbestyrelsen 

og dermed indirekte har indflydelse på udpegningen af virksomhedens bestyrelse.  

Denne begrundelse må, uanset at VEKS drives i interessentskabsform, også anses 

for at være gældende i det foreliggende tilfælde hvor bestyrelsesmedlemmerne i 

VEKS vælges af kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessenter i 

VEKS, og hvor de forbrugerejede værker er beliggende.  
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AFGØRELSE 
Energitilsynet vedtog, at meddele VEKS og Greve Strandby Fjernvarmeværk 

A.m.b.a., Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a, 

Solrød Fjernvarmeværk A.m.b.a, Svogerslev Fjernvarmecentral A.m.b.a, Vallens-

bæk Fjernvarmeværk A.m.b.a, Vejlegårdsparken Fjernvarmecentral A.m.b.a. og 

Mosede Fjernvarmeværk at kravet om forbrugerindflydelse i henhold til varmefor-

syningslovens § 23h, stk. 1, må anses for opfyldt i forholdet mellem VEKS og de 

forbrugerejede værker der får forsyning fra VEKS.  

 
SAGSFREMSTILLING 
1. VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) er et interessentskab, der har til formål 

at nyttiggøre kraftvarme og overskudsvarme indenfor det område, der udgøres af 

de 11 interessentkommuner, der ejer VEKS. De 11 kommuner er: Albertslund, 

Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Roskilde, Rødovre, 

Solrød og Vallensbæk.  

 

2. VEKS ejer, driver og vedligeholder et fjernvarmetransmissionssystem der er 

forbundet med et tilsvarende transmissionssystem dækkende centrale dele af Kø-

benhavn og opereret af CTR. VEKS køber varme fra kraftvarmeværker og affalds-

forbrændingsanlæg og sælger varmen til lokale fjernvarmedistributionsselskaber - 

såvel forbruger- som kommunalt ejede - til storforbrugere samt til enkelte små 

forbrugere i Vallensbæk og Greve kommune.  

 

3. Ud over at levere fjernvarme til 11 forbrugerejede selskaber leverer VEKS var-

me til de kommunale selskaber i Albertslund, Glostrup, Ishøj, Roskilde og Hvid-

ovre.  

 

4. Nogle af interessentkommunerne er ikke direkte involveret i fjernvarmeforsy-

ningen, idet denne i nogle af kommunerne varetages af forbrugerejede fjernvarme-

selskaber.  

 

5. Ifølge § 7, stk. 1, i VEKS´ vedtægter tilvejebringes den kapital der er nødvendig 

til opfyldelse af interessentskabets formål af interessentkommunerne gennem lå-

neoptagelse, gennem salgsindtægter, anlægsbidrag eller anden kapitaltilgang.  

 

6. De 11 interessentkommuner hæfter overfor tredjemand direkte, solidarisk og 

med hele deres formue.  

 

7. Interessentskabets bestyrelse består af 21 medlemmer, der fordeles mellem inte-

ressentkommunerne i overensstemmelse med kommunernes indbyrdes relative 

størrelse af hæftelsen. De kommuner der kun har ét bestyrelsesmedlem, er beretti-

get til at udpege en observatør, som har adgang til at deltage i bestyrelsens møder 

(jf. § 8, stk. 1, i VEKS´vedtægter).  

 

8. Foruden bestyrelsen og et teknikerudvalg (der består af et medlem fra hver inte-

ressentkommune, og som rådgiver bestyrelsen) er der i 1995 etableret et ikke ved-

tægtsbestemt Brugerråd, hvor alle distributionsselskaber - kommunale såvel som 

forbrugerejede - har ret til at udpege 2 medlemmer.  
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9. Brugerrådet har til formål at sikre en effektiv information og dialog mellem 

distributionsselskaberne og bestyrelsen samt at fremme samarbejdet mellem di-

stributionsselskaberne og VEKS.  

 

10. Brugerrådet er således ikke tillagt besluttende myndighed, men siden Bruger-

rådets oprettelse i 1995 har alle sager med undtagelse af person-og voldgiftsager 

(ca. 10 sager) forud for behandlingen i VEKS bestyrelse været forelagt Brugerrå-

det. I alle sager har VEKS´ bestyrelse fulgt Brugerrådets anbefalinger.  

 

11. For at sikre en direkte dialog imellem Brugerrådet og VEKS´ bestyrelse er 

VEKS´ formand og næstformand også medlemmer af Brugerrådet.  

 

12. I 2001 udarbejdede VEKS en vision som bl.a. muliggør varetagelse af opgaver 

for distributionsselskaberne samt en eventuel overtagelse af distributionsselskaber 

på Vestegnen.  

 

13. På møde i VEKS brugerråd den 31. august 2001 blev det anført, at der burde 

indføjes noget om demokratiudvikling i visionen, samt at der burde være mulighed 

for "slutbrugerindflydelse" i et eventuelt "stort" VEKS.  

 

14. Ved brugerrådets forretningsudvalgsmøde den 28. oktober 2002 anmodede to 

af repræsentanterne fra de forbrugerejede selskaber om, at få medtaget følgende i 

dagsordenen i Brugerråd, Teknikerudvalg og VEKS bestyrelse i november 2002:  

 

15. "Med "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning" af 24. juni 2000 er der 

kommet mere fokus på forbrugerindflydelse.  

 

16. Selskabet VEKS har i dag i bestyrelsen kun repræsentation fra selskabets ejere, 

som udgøres af interessentkommunerne. Nogle af disse interessentkommuner er 

ikke involveret i fjernvarmeforsyning, idet denne i nogle kommuner varetages af 

forbrugerejede værker.  

 

17. Med henblik på at overveje mulighederne for en yderligere indflydelse i 

VEKS, hvor de forbrugerejede værker får indflydelse i forhold til deres aftag fore-

slås, at der i fællesskab rettes en henvendelse til Energitilsynet for at få afklaret om 

§ 23h i ovenstående bekendtgørelse er opfyldt set i relation til de forbrugerejede 

værker".  

 

18. Med baggrund i ovenstående anmodning fik VEKS´ administration selskabets 

advokat Kurt Bardeleben fra advokatfirmaet Poul Schmith til at udarbejde et re-

sponsum omkring den rejste problemstilling. Notatet, dateret den 4. november 

2002 blev præsenteret for Brugerrådet den 5. november 2002 og for VEKS´ besty-

relse den 29. november 2002. En række af de forbrugerejede selskaber var ikke 

enig i vurderinger fra VEKS´ advokat, som fandt, at kravet om forbrugerindflydel-

se i lovens § 23h er opfyldt via de folkevalgte kommunalbestyrelser, hvorfor de 

efterfølgende på eget initiativ besluttede at indbringe sagen for Energitilsynet.  
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19. 7 forbrugerejede selskaber (Greve Standby Fjernvarmeværk A.m.b.a., Hundige 

Fjernvarmeværk A.m.b.a, Høje-Taastrup Fjernvarmeværk A.m.b.a., Solrød Fjern-

varmeværk A.m.b.a., Svogerslev Fjernvarmecentral A.m.b.a., Vallensbæk Fjern-

varmeværk A.m.b.a. og Vejlegårdsparkens Fjernvarmecentral A.m.b.a.) rettede 

herefter henvendelse til Energitilsynet. Efterfølgende har Mosede Bypark tilsluttet 

sig henvendelsen.  

 

20. Selskaberne forespørger i deres henvendelse, hvorvidt det er Energitilsynets 

opfattelse, at forbrugerindflydelsen som beskrevet i varmeforsyningslovens § 23h, 

stk. 1, er opfyldt i forholdet mellem de forbrugerejede værker og VEKS.  

Varmeforsyningslovens § 23h, stk. 1.  

 

21. Varmeforsyningslovens § 23h er sålydende:  

22. § 23h. 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 kommunale 

bestyrelser i virksomhedens forsyningsområde i kraft af disses udøvelse af deres 

ejerbeføjelser på virksomhedens generalforsamling eller på anden måde. Flertallet 

kan også vælges af forbrugere og en eller flere kommunale bestyrelser i forening.  

 

23. 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 repræ-

sentantskab, 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 repræsentanter, der er valgt af en 

eller flere kommunale bestyrelser i forsyningsområdet, af en flerhed af forbrugere, 

hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af sådanne kommunale 

bestyrelser og forbrugere i forening. Det samme gælder for et kommunalt anlæg til 

fremføring af opvarmet vand eller damp.  

 

24. Stk. 3. I en virksomhed som nævnt i stk. 1, der ejes af en juridisk person, anses 

indflydelseskravet for opfyldt, hvis flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for den 

juridiske person er valgt eller udpeget på den i stk. 1, nævnte måde, og denne be-

styrelse vælger virksomhedens bestyrelse.  

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan dispensere fra indflydelseskravet i 

stk. 1, såfremt særlige hensyn tilsiger det.  

 

25. Bemærkningerne til § 23h er sålydende:  

 

  



ENERGITILSYNET  Side 5/7 

26. Til stk. 1:  

Det foreslåede indflydelseskrav i enten § 23h eller § 23 i skal iagttages af en virk-

somhed, der ejer et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp. Kravene er 

tilstræbt udformet således, at de allerede er opfyldt i eksisterende virksomheder. 

Skulle der mod forventning forekomme virksomheder, hvor indflydelseskravene 

ved lovforslagets fremsættelse ikke er opfyldt, skal der dispenseres fra kravet efter 

bestemmelsen i § 23h, stk. 4. En virksomhed, der får dispensation fra kravet om 

forbrugerindflydelse, kan ikke uden ændringer i ejerkredsen efterfølgende mødes 

af et krav om etablering, af det i § 23 i omtalte forbrugerrepræsentantskab.  

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

valgte forbrugerrepræsentanter, der skal udgøre flertallet af virksomhedens besty-

relsesmedlemmer. Det forudsættes herved, at virksomheder, der ejer fremførings-

anlæg, i almindelighed vil have en bestyrelse, men hvis dette ikke er tilfældet, vil 

bestemmelsen finde analog anvendelse på det tilsvarende organ, der forestår virk-

somhedens overordnede ledelse.  

 

27. Til stk. 2:  

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 repræsentant-

skab, der vælges af andelshaverne, finder bestemmelsen i stk. 2 anvendelse.  

 

28. Forbrugerindflydelseskravet kan også opfyldes indirekte, nemlig hvor en eller 

flere kommuner i kraft af aktiebesiddelse eller på anden måde har ret til at vælge 

flertallet af virksomhedens bestyrelse. Dette bygger på en betragtning om, at en 

flerhed af forbrugere i en virksomheds forsyningsområde har valgt kommunalbe-

styrelsen og herigennem indirekte har indflydelse på udpegningen af virksomhe-

dens bestyrelse. For virksomheder, der udøves i aktieselskabsform, følger det af 

aktieselskabslovens § 49, stk. 6, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal væl-

ges af generalforsamlingen. I så fald vil indflydelseskravet i stk. 1, for eksempel 

kunne opfyldes, såfremt kommuner har en bestemmende indflydelse på general-

forsamlingen.  

 

29. Til stk. 3:  

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

kravet anses for opfyldt, selv om forbrugere og kommuner kun indirekte har ind-

flydelse på valget af virksomhedens bestyrelse.  

 

30. 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.  
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VEKS´ VEDTÆGTSBESTEMMELSER  

31. Af vedtægterne for VEKS § 8, stk. 1, fremgår, at bestyrelsen består af 21 med-

lemmer, der fordeles mellem interessentkommunerne i overensstemmelse med 

kommunernes indbyrdes relative størrelse af hæftelsen, efter de ved interessent-

skabets stiftelse planlagte aftag fjernvarme således:  

 

Albertslund: 3 medlemmer  

Brøndby: 2 medlemmer  

Glostrup: 1 medlem  

Greve: 1 medlem  

Hvidovre: 3 medlemmer  

Høje Taastrup: 3 medlemmer  

Ishøj: 1 medlem  

Roskilde: 4 medlemmer  

Rødovre: 1 medlem  

Solrød: 1 medlem  

Vallensbæk: 1 medlem  

I alt 21 medlemmer.  

 

32. I henhold til vedtægternes § 8, stk. 4, vælges hver interessentkommunes besty-

relsesmedlemmer af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelses-

medlemmer.  

 

33. Af vedtægternes § 8, stk. 2, fremgår, at i tilfælde hvor en interessentkommune 

kun har et bestyrelsesmedlem, er vedkommende kommune berettiget til at udpege 

en observatør, som har adgang til at deltage i bestyrelsens møder.  

Notat fra VEKS´ advokat, advokat Kurt Bardeleben, vedrørende forbrugerindfly-

delse  

 

34. Advokat Kurt Bardeleben fra advokatfirmaet Poul Schmith har som anført på 

vegne af VEKS udarbejdet et notat vedrørende kravet om forbrugerindflydelse i 

varmeforsyningslovens § 23h.  

 

35. Advokaten vurderer i notatet, at bestemmelserne i VEKS´ vedtægter om besty-

relsens sammensætning er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 23h.  

Høring af parterne  

 

36. Sagsfremstillingen i indeværende sag har været forelagt sagens parter.  

 

37. Høje Taastrup Fjernvarme har fremført, at en væsentlig del af forsyningernes 

kunder (ca. 20 %) er erhvervskunder, og at disse kunder ikke har nogen indflydel-

se på hvem der vælges til kommunalbestyrelserne og dermed til VEKS´ bestyrelse.  

 

38. VEKS har fremført en række bemærkninger, der indarbejdet i sagsfremstillin-

gen.  
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BEGRUNDELSE 
39. I henhold til § 23h, stk. 2, i varmeforsyningslovens anses indflydelseskravet i 

stk. 1, for opfyldt for varmeforsyningsvirksomheder der drives i andelsselskabs-

form, hvis bestyrelsen er valgt af en eller flere kommunalbestyrelser i det område 

selskabet forsyner. Det samme gælder, hvis virksomheden drives som en selvejen-

de institution eller i foreningsform.  

 

40. Som oplyst, er VEKS et interessentskab og er således ikke direkte omfattet af 

de virksomhedsformer, der er nævnt i 23h, stk. 2.  

 

41. Af bemærkninger til § 23h, stk. 2, fremgår at baggrunden for, at indflydelses-

kravet anses for opfyldt i de tilfælde, der nævnes i loven er, en betragtning om, at 

en flerhed af forbrugerne i en virksomheds forsyningsområde har valgt kommu-

nalbestyrelsen og dermed indirekte har indflydelse på udpegningen af virksomhe-

dens bestyrelse.  

 

42. Denne begrundelse må, uanset at VEKS drives i interessentskabsform, også 

anses for at være gældende i det foreliggende tilfælde hvor bestyrelsesmedlem-

merne i VEKS vælges af kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interes-

senter i VEKS.  

 

43. Forbrugerne i VEKS´ forsyningsområde har således i og med, at bestyrelsen 

vælges af de kommunalbestyrelser, der er valgt af forbrugerne i forsyningsområdet 

en indirekte indflydelse på valget af bestyrelsesmedlemmerne i VEKS´ bestyrelse.  

 

44. På denne baggrund må indflydelseskravet i varmeforsyningslovens § 23h, stk. 

1, anses for at være opfyldt for så vidt gælder sammensætningen af VEKS´ besty-

relse. 


