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Indledning 

En forbruger under Middelfart Fjernvarme har henvendt sig til Energitilsynet med 

spørgsmål om, hvorvidt omkostningerne til en revisorundersøgelse, der skal udre-

de i hvilket omfang den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesformand 

uretmæssigt har brugt af varmeværkets midler kan anses for en indregningsberetti-

get omkostning i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

Endvidere ønsker klageren Tilsynets stillingtagen til, hvorvidt en aftale mellem 

den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesformand om, at en tilslutningsaf-

gift for en restaurant kunne erlægges i form af restaurationsbesøg for bestyrelsen 

er i strid med varmeværkets vedtægter, og om den manglende tilslutningsafgift 

kan betragtes som en indregningsberettiget omkostning.  

 

Energitilsynet kan alene tage stilling til disse spørgsmål i henhold til varmeforsy-

ningslovens regler.  

 

Energitilsynet kan ikke tage stilling til i hvilket omfang den tidligere direktør og 

den tidligere bestyrelsesformand har overskredet deres beføjelser, og i hvilket 

omfang fjernvarmeforbrugerne er berettiget til at få tilbagebetalt uretmæssigt for-

brugte beløb.  

 

En revisorundersøgelse vil formentlig være nødvendig for at få afklaret, om der er 

sket uretmæssig brug af fjernvarmeforsyningens midler.  

 

De med en sådan undersøgelse forbundne omkostninger vil derfor følgelig være en 

nødvendig og dermed indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1.  
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AFGØRELSE 
Energitilsynet vedtog, at meddele klageren, at udgifterne til en ekstern revisorun-

dersøgelse må anses for en indregningsberettiget omkostning i henhold til varme-

forsyningslovens § 20, stk., idet det er oplyst at formålet med undersøgelsen er at 

fastlægge dels, om der er beløb I/S Middelfart Fjernvarme vil kunne kræve tilba-

gebetalt og disse beløbs størrelse, dels at få afklaret, om der foreligger forhold, 

som må vurderes som besvigelse.  

 

Energitilsynet vedtog endvidere at meddele klageren, at såfremt den tidligere di-

rektør og den tidligere bestyrelsesformand har indgået aftale om, at et tilslutnings-

bidrag for en restaurant helt eller delvis kunne erlægges i form af betaling for re-

staurationsbesøg for bestyrelsen, er dette ikke foreneligt med varmeforsyningslo-

vens bestemmelser især reglerne i § 21 og i § 23b om anmeldelse af tariffer og om 

gennemsigtighed omkring tariffer m.v. Det ligger udenfor Energitilsynets kompe-

tence at tage stilling til, om den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesfor-

mand ved indgåelsen af en sådan aftale har handlet i strid med anden lovgivning 

eller med varmeværkets vedtægter.   

 
SAGSFREMSTILLING 
En forbruger under I/S Middelfart Fjernvarme har anmodet om Energitilsynet 

stillingtagen til, hvorvidt udgifterne til en revisorundersøgelse som den nuværende 

bestyrelse for fjernvarmeværket har bestilt kan anses for en indregningsberettiget 

omkostning i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Endvidere har klage-

ren rejst spørgsmål om, hvorvidt den tidligere direktør og den tidligere bestyrelses-

formands fremgangsmåde i et konkret tilfælde kan anses for at være i overens-

stemmelse med § 5 i fjernvarmeforsyningens vedtægter. (Klagerens henvendelser 

er vedlagt som bilagssider 1-3. Redegørelse fra bestyrelsen i I/S Middelfart Fjern-

varme er vedlagt som bilagsside 4).  

 

På et møde med Told-og Skat den 7. oktober 2002 blev den nuværende bestyrelse 

i I/S Middelfart Fjernvarme gjort opmærksom på nogle økonomiske uregelmæs-

sigheder vedrørende dispositioner foretaget af den tidligere direktør i fjernvarme-

værket og den tidligere bestyrelsesformand.  

 

Told-og Skat fremførte, at der var tale om uregelmæssigheder i et omfang, der 

krævede en nærmere undersøgelse. Told-og Skat havde ikke undersøgt omfanget 

af uregelmæssighederne til bunds, men overlod til den nuværende bestyrelse at 

træffe beslutning om iværksættelse af og omfanget af en eventuel undersøgelse.  

 

Efter det oplyste har en forbruger under fjernvarmeværket anmeldt den tidligere 

direktør og den tidligere bestyrelsesformand til politiet med henblik på at få afkla-

ret, om der foreligger en overtrædelse af straffeloven.  

 

Efter råd fra Danske Fjernvarmeværkers Forening besluttede bestyrelsen efter 

mødet med Told - og Skat, at der burde foretages en undersøgelse med henblik på 

at afdække omfanget af uregelmæssighederne. Gennem undersøgelsen ønskede 

bestyrelsen endvidere at få klarlagt, i hvilket omfang I/S Middelfart Fjernvarme 

kan kræve beløb tilbagebetalt af den tidligere direktør og den tidligere bestyrelses-

formand og i hvilket omfang, de økonomiske uregelmæssigheder har karakter af 

forhold, der kan anses for overtrædelser af straffeloven.  
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Bestyrelsen oplyser, at revisorfirmaet Deloitte & Touche er antaget til at foretage 

undersøgelsen, og at revisorfirmaet har anslået, at honoraret for undersøgelsen 

maksimalt vil beløbe sig til 80.000 kr.  

 

Klageren har oplyst, at den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesformand 

har aftalt med en restauratør, at et tilslutningsbidrag på 60.000 kr. skulle "betales" 

i form af restaurationsbesøg for bestyrelsen. Klageren har forespurgt Energitilsy-

net, om denne fremgangsmåde kan anses for at være i overensstemmelse med § 5 i 

fjernvarmeværkets vedtægter. Vedtægter for Middelfart Fjernvarme vedlægges 

som bilagsside 5-10. Da sagen blev omtalt i pressen, blev den resterende del af 

tilslutningsbidraget (25.000 kr.) imidlertid betalt kontant. Klageren har forespurgt 

Energitilsynet, om de 35.000 kr., som er blevet anvendt til restaurationsbesøg for 

bestyrelsen og dermed ikke blev indbetalt til fjernvarmeværket kan anses for en 

indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

Ifølge omtale i pressen (bilagsside 11) har den tidligere direktør og den tidligere 

bestyrelsesformand endvidere på fjernvarmeforbrugernes regning foretaget en 

rundrejse på Island. Udgiften hertil beløb sig efter det oplyste til 90.000 kr. Efter 

det i pressen oplyste, har den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesformand 

efterfølgende tilbagebetalt hver 45.000 kr. til Middelfart Fjernvarme.  

 
BEGRUNDELSE 
SPØRGSMÅLET OM OMKOSTNINGER TIL REVISORUNDERSØGELSE  

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner hvilke omkostninger, der af kollek-

tive varmeforsyningsvirksomheder kan indregnes i priserne.  

 

Udgiften til den iværksatte revisorundersøgelse har til formål at afklare i hvilket 

omfang, varmeværket overfor den tidligere direktør og den tidligere bestyrelses-

formand kan rejse krav om tilbagebetaling af beløb, som uberettiget er blevet an-

vendt til formål, der var driften af fjernvarmeværket uvedkommende.  

 

Hensigten med undersøgelsen er således i videst muligt omfang at stille forbruger-

ne under fjernvarmeværket som om, de økonomiske uregelmæssigheder ikke hav-

de fundet sted.  

 

Forbrugerne under Middelfart Fjernvarme må have et berettiget krav på at afdæk-

ket omfanget af eventuelle uretmæssige anvendelser af forsyningens midler.  

En underkendelse af at udgifterne til denne revisorundersøgelse er indregningsbe-

rettigede vil dermed forhindre en sådan undersøgelse  

 

Da bestyrelsen er valgt for at varetage fjernvarmeforbrugernes interesser, må be-

styrelsen anses for at være forpligtet til i videst muligt omfang at "rydde op" efter 

den tidligere bestyrelse, herunder tilvejebringe grundlaget for på varmeværkets 

vegne at rejse krav om tilbagebetaling af uretmæssigt forbrugte beløb. 

  

For at kunne rejse dette krav om tilbagebetaling er det imidlertid nødvendigt, at 

der foreligger en dokumentation for uregelmæssighedernes omfang, og dermed 

kravets størrelse, som vil kunne anses for tilstrækkelige for, at der kan opnås dom 

for kravet. Det må derfor anses for nødvendigt, at sagen undersøges af en kompe-

tent uvildig instans.  
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Med det formål at sikre, at fjernvarmeforbrugerne stilles bedst muligt i henseende 

til at kunne rejse krav om tilbagebetaling, må det derfor anses for berettiget, at den 

nuværende bestyrelse i Middelfart Fjernvarme har anmodet et revisorfirma om at 

klarlægge omfanget af de skete uregelmæssigheder og dermed omfanget af det 

krav om tilbagebetaling, der kan rejses overfor den tidligere direktør og det tidlige-

re bestyrelsesmedlem.  

 

Efter det i sagen oplyste har Told- og Skat efter at have konstateret, at der var tale 

om uregelmæssigheder i et omfang, der krævede en nærmere undersøgelse over-

ladt det til den nuværende bestyrelse at undersøge disse uregelmæssigheders om-

fang.  

 

En forbruger under fjernvarmeværket har efter det oplyste anmeldt den tidligere 

direktør og den tidligere bestyrelsesformand til politiet for misbrug af fjernvarme-

forbrugernes penge. En politimæssig undersøgelse af sagen vil alene afdække, om 

der i straffelovsmæssig henseende er sket en berigelsesforbrydelse, som er under-

givet offentlig påtale. Et krav om tilbagebetaling må rejses som et civilt søgsmål.  

 

Udgiften må derfor anses for at ligge indenfor de udgifter, som må anses for nød-

vendige indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1.  

INDREGNING AF MANGLENDE TILSLUTNINGSAFGIFT  

Såfremt den tidligere direktør og den tidligere formand som oplyst af klageren har 

aftalt, at en del af en tilslutningsafgift for en restaurant skulle erlægges i form af 

betaling for restaurationsbesøg for bestyrelsen må dette anses for urimeligt i hen-

hold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

Formålet med tilslutningsafgiften er at dække fjernvarmeværkets gennemsnitlige 

udgifter ved tilslutningen af den enkelte forbruger. I det foreliggende tilfælde er 

kun en del af tilslutningsafgiften indbetalt til fjernvarmeværket. En konvertering af 

betalingen til erlæggelse i form af restaurationsbesøg til bestyrelsen vil vanskelig-

gøre opgørelsen af, hvor stor en del af tilslutningsbidraget der er erlagt på et givet 

tidspunkt og dermed vanskeliggøre en efterfølgende rimelighedsvurdering, hvorfor 

en betaling på denne måde ikke kan anses for at være i overensstemmelse med 

varmeforsyningslovens regler.  

 

En konvertering af betaling af et tilslutningsbidrag til erlæggelse i form af restau-

rationsbesøg til bestyrelsen må således betragtes som urimeligt i henhold til var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt den 

tidligere direktørs og den tidligere bestyrelsesformands indgåelse af aftalen med 

restauranten om betaling af tilslutningsbidrag i form af restaurationsbesøg derud-

over kan betragtes som en overtrædelse af varmeværkets vedtægter, dvs. om direk-

tøren og bestyrelsesformanden ifølge vedtægterne havde hjemmel til at indgå den-

ne aftale vedrører dette en fortolkning af vedtægterne som ikke henhører under 

Energitilsynets kompetence og må henvises til domstolene. Der henvises til Kon-

kurrenceankenævnets afgørelse af 16. april 1997 (bilagsside 12-13).  
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I afgørelsen udtalte Konkurrenceankenævnet: Ankenævnet har ligesom udvalget 

(Elprisudvalget) alene kompetence til at afgøre, om priser eller andre betingelser 

kan anses for urimelige i henhold til elforsyningslovens bestemmelser, jf. elforsy-

ningslovens § 10, stk. 4.  

 

Spørgsmålet om, hvorvidt Midtjysk Elforsyning i sine vedtægter har hjemmel til at 

indføre det omhandlede gebyr, er imidlertid ikke et spørgsmål som udvalget eller 

ankenævnet efter elforsyningsloven er tillagt kompetence til at afgøre.  

§ 10, stk. 4, i den dagældende elforsyningslov var enslydende med den nugælden-

de § 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven.  

 

Afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt den del af tilslutningsafgiften, der er an-

vendt til restaurationsbesøg kan kræves tilbagebetalt af den tidligere direktør og 

den tidligere bestyrelsesformand må henvises til domstolene. 

 

 


