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Afgørelse om henlæggelse af sagen vedrø-
rende Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjern-
varmeselskab A.m.b.a. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet henlægger, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk.4, sagen vedrørende 

opgørelsen af mellemværendet mellem Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmesel-

skab A.m.b.a. (J.nr. 18/06769). 

 

Forsyningstilsynet afslutter hermed sagsbehandlingen og lukker sagen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at i det tilfælde, at Forsyningstilsynets kommer i be-

siddelse af nye oplysninger om sagen, herunder i anledning af borgerhenvendelser, 

kan det betyde, at Forsyningstilsynet, efter en konkret vurdering, må genåbne sagen. 

Dette følger af en langvarig og fast praksis om Forsyningstilsynets almindelige tilsyns-

pligt efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet sendte 15. april 2019 et udkast til afgørelse i partshøring hos Brdr. 

Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (herefter ”udkastet” eller ”ud-

kast”). 

 

Udkastet vedrører opgørelsen af det økonomiske mellemværende mellem Brdr. Hart-

mann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. i anledning af en hjemvisning fra 

Energiklagenævnet, jf. nærmere nedenfor. 

 

Om sagsforløbet fra sagens begyndelse i ca. 2003 og frem til den 15. april 2019 samt 

spørgsmålet om partsstatus, kan der generelt henvises til udkastet.  

 

Siden 2003 har Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. ikke ønsket at tiltræde de udkast 

til aftaler, som Brdr. Hartmann A/S har forelagt. Brdr. Hartmann A/S fortsatte dog med 

levering af varme til Tønder Fjernvarme A.m.b.a., ligesom Tønder Fjernvarme A.m.b.a. 

fortsatte modtagelsen heraf. Leveringsforholdet ophørte i 2015. Sagen beror således 

på længere tids uenighed mellem parterne. 

 

Følgende skal fremhæves fra forløbet frem til den 15. april 2019: 

Energiklagenævnet traf afgørelse i forholdet mellem Brdr. Hartmann A/S og Tønder 

Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (herefter ”parterne”) den 28. november 2017.  
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Afgørelsen var en delvis hjemvisning til Energitilsynet for så vidt angår beregning af 

overskud og beregning af det økonomiske mellemværende mellem parterne. Afgørel-

sen i øvrigt var en stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse af 4. september 2015.  

 

Energiklagenævnets opgaver i hjemvisningen til Energitilsynet var følgende: 

 

1) Energiklagenævnet finder, at rækkevidden af varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, 

skal begrænses således, at det tillades Brdr. Hartmann at indregne overskud efter 

§ 20 b, stk. 1, 2. pkt., fra den 1. januar 2012. 

 

2) Energiklagenævnet finder, at Energitilsynet som led i sin beføjelse efter varmefor-

syningslovens § 21, stk. 4, skal foretage en endelig beregning og opgørelse af mellem-

værendet mellem klageren og Tønder Fjernvarme. Det må gælde uanset, at tilsynet 

ikke i denne sag kan udstede pålæg. 

 

Hertil bemærkede Energiklagenævnet s. 10: 

”Som anført i Energiklagenævnets afgørelse af 30. juni 2016, er det energimyndighedernes mange-

årige praksis, at kompetencen efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, til at udstede pålæg om æn-

dring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser udmøntes i en fremadrettet regulering af varme-

priserne. 

 

Da der ikke længere leveres fjernvarme, er Energiklagenævnet enigt med Energitilsynet i, at Energitil-

synet ikke kan udstede et pålæg, idet der ikke længere eksisterer et leveringsforhold mellem parterne. 

Energiklagenævnet vurderer derfor, at Energitilsynet med rette har undladt at udstede pålæg. 

 

En tvist om, hvorledes tilbageførslen skal ske, er en civilretlig tvist, der ikke er omfattet af energimyn-

dighedernes kompetence, jf. elforsyningslovens § 78, stk. 1, 2. pkt.” 

 

Der fremgik endvidere følgende anvisninger, af hjemvisningen: 

- S. 10: ”Energitilsynet er imidlertid efter Energiklagenævnets vurdering ikke afskåret fra som led i befø-

jelse efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at afgøre, hvilke omkostninger, der efter varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, skal indgå i priserne for fjernvarmen, der var omfattet af prisreguleringen i var-

meforsyningsloven, selv om leveringsforholdet er ophørt.” 

-S.10.”….Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Tønder Fjernvarme har en retlig interesse i, 

at tilsynet vurderer prisernes og omkostningernes overensstemmelse med varmeforsyningsloven” 

. -S. 11: ”Energiklagenævnet er på denne baggrund også enigt med Energitilsynet i, at fjernvarmepri-

sen skal fastsættes uden tillæg for omkostninger 

til naturgas for den del af fjernvarmen, der produceres fra udnyttelsen af 

energien i røggaskedlen (economiseren).” 

S. 14: ”Energiklagenævnet finder på den baggrund, at rækkevidden af varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 3, skal begrænses således, at det tillades klageren at indregne overskud efter § 20 b, stk. 1, 2. 

pkt., fra den 1. januar 2012.” 

 

Forsyningstilsynet sendte 15. april 2019 udkastet i partshøring hos Brdr. Hartmann A/S 

og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 

 

Det fremgår af udkastet, at det likviditetsmæssige mellemværende opgør Forsyningstil-

synet til 7.973.341 kr. i Brdr. Hartmanns favør. Beløbet er ekskl. moms. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM HENLÆGGELSE AF SAGEN VEDRØRENDE BRDR. HARTMANN A/S 

OG TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. 

Side 3/9 

 

 

Forløbet fra den 16. april 2019 og til d.d.: 

Parterne har i tiden efter udsendelsen af udkastet af 15. april 2019 indgået et forlig. 

Forliget er dateret 5. november 2019. 

 

Parterne sendte således, ved mail af 13. november 2019, en anmodning til Forsy-

ningstilsynet om, at sagen lukkes uden, at der træffes nogen afgørelse efter varmefor-

syningslovens § 21, stk. 4, eller varmeforsyningslovens bestemmelser i øvrigt. Som 

begrundelse angives forliget. 

 

Det fremgår af parternes forlig, jf. forligsaftalens pkt. 7.1., at forliget er betinget af, at 

Forsyningstilsynet henlægger sagen og ikke træffer afgørelse i sagen. Partenes forlig 

medfører, jf. pkt. 1.5, at ud over sagen ved Forsyningstilsynet, ophæves der to verse-

rende sager ved domstolene. De to retssager er pt. udsat med henblik på, Forsynings-

tilsynet træffer denne afgørelse om henlæggelse. 

 

Det fremgår endvidere af forliget, at det likviditetsmæssige mellemværende opgøres til 

10.846.601 kr. ekskl. moms i Brdr. Hartmanns favør, og at det omkostningsmæssige 

mellemværende sættes til det af Forsyningstilsynet vurderede i udkastet til afgørelsen.  

 

Forskellen mellem forligets og udkastets likviditetsmæssige mellemværende skyldes 

alene en fejltydning af afregningen af en omkostningspost i udkastet til afgørelsen. På 

den måde er forliget mere korrekt end udkastet til afgørelsen, jf. senere herom. 

 

Forligsaften indeholder herudover punkter vedrørende overdragelse af en transmissi-

onsledning, afgiftsspørgsmål mv.  

 

Forsyningstilsynet afholdte telefonmøde med sagens parter den 30. januar 2020 med 

henblik på at få oplysninger med henblik på evt. lukning af sagen. Parterne sendte op-

følgende bemærkninger hhv. 19. februar og 3. marts 2020. 

 

SAGENS PARTER OG RETSGRUNDLAG 
 

Sagens parter er Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Der hen-

vises til udkastet. 

 

For så vidt angår en gennemgang af retsgrundlaget for sagen henvises der ligeledes 

generelt til udkastet. Følgende skal dog nævnes her: 

 

Forsyningstilsynets generelle indgrebsbeføjelse og tilsynspligt er reguleret i varmefor-

syningslovens § 21, stk. 4, som har følgende ordlyd;  

  

”Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion 

eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 b eller 20 c, § 28 b, stk. 

4, eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion 

eller betingelser, jf. dog stk. 6. ” 
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Supplerende kan det om Forsyningstilsynets tilsynspligt i anledning af henvendelser 

fra borgere mv. siges: 

 

”Energiklagenævnet bemærker i forbindelse med ovenstående, at Energitilsynet alene har pligt til at 

realitetsbehandle henvendelser/klager, i hvilke der rejses konkret begrundet mistanke om, at der enten 

foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Heraf følger såle-

des, at Energitilsynet som minimum må foretage en vurdering af, om en henvendelse/klage rejser en 

sådan mistanke. Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets afgørelser af 15. december 2008, j.nr. 

1021-21 og 1021-28. Dette gælder, hvad enten der er tale om en henvendelse eller en klage til Energi-

tilsynet.” (Se senest Energiklagenævnet af 6. september 2019 - 18/00342). 

 

HØRING 
 
Dette udkast har været sendt i partshøring den 29. april 2020 og fristen for at komme 
med bemærkninger var til den 20. maj 2020.  
 
Parterne vendte tilbage den 5. maj 2020 med et svar om, at parterne havde gennem-
gået afgørelsesudkastet og har ingen bemærkninger til det. 
 
Parterne havde heller ikke bemærkninger til tilsynets offentliggørelse af den endelige 
afgørelse.  

 

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE  
 

Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 

www.forsyningstilsynet.dk.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Forsyningstilsynet har ved afgørelsen lagt vægt på følgende: 

 

Parternes enighed om forligsaftalen 

Parterne er enige om forligsaftalen. Forligsaftalen sætter et punktum i en uenighed op-

stået tilbage i 2003 og således har stået på i ca. 17 år.  

 

Parternes forlig er, jf. forligsaftalens pkt. 7.1., betinget af, at Forsyningstilsynet henlæg-

ger sagen og ikke træffer afgørelse i sagen. Partenes forlig medfører, jf. pkt. 1.5, at ud 

over sagen ved Forsyningstilsynet, ophæves der to verserende sager ved domstolene. 

De to retssager er pt. udsat med henblik på, Forsyningstilsynet træffer denne nærvæ-

rende afgørelse.  

 

Som det fremgår ovenfor er det væsentligt argument bag Energiklagenævnets hjem-

visning, at selvom Forsyningstilsynet ikke har reaktionsmuligheder i sagen, så har 

Tønder Fjernvarme en retlig interesse i at få afgjort mellemværendet. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM HENLÆGGELSE AF SAGEN VEDRØRENDE BRDR. HARTMANN A/S 

OG TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. 

Side 5/9 

Det bemærkes hertil, at med forliget har Tønder Fjernvarme fået en afslutning på mel-

lemværendet, som de med deres underskrift er enige i. Den retlige interesse i at få af-

gjort sagen i Forsyningstilsynet, som vurderes væsentlig for hjemvisningen fra Energi-

klagenævnet, er således ikke længere tilstede.  

 

Forliget vurderes inden for rammerne af Varmeforsyningsloven 

 

Parterne sendte ved mail af 13. november 2019, en anmodning om, at sagen lukkes, 

uden at der træffes nogen afgørelse efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, eller var-

meforsyningslovens bestemmelser i øvrigt. Som begrundelse angives forliget. 

 

Det bemærkes til mailen af 13. november 2019, at Forsyningstilsynet, i modsætning til 

Energiklagenævnet, ikke er et egentligt klagenævn, hvor en klage kan trækkes tilbage. 

Forsyningstilsynet er et tilsynsorgan. Se hertil nærmere § 1 og § 3 i lov om Forsynings-

tilsynet.  

 

Efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er Forsyningstilsynet bl.a. tilsynsmyndighed 

efter varmeforsyningslovens kap. 4. Forsyningstilsynet har som tilsynsmyndighed en 

handlepligt, når tilsynet bliver gjort opmærksom på forhold, som åbenbart er i strid med 

lovens regler. 

 

Forsyningstilsynet kan således ikke blot, som ønsket i mailen, henlægge sagen under 

henvisning til forliget, hvis forliget er i strid med varmeforsyningsloven. Forsyningstilsy-

net vil heller ikke umiddelbart kunne henlægge sagen, hvis forligsaftalen går i mod 

Energiklagenævnets anvisninger i hjemvisningen. Forsyningstilsynet må således vur-

dere foreneligeden med varmeforsyningsloven. 

 

Parterne har i deres svar af hhv. 19. februar og 3. marts 2020 oplyst, at forliget som 

minimum stiller varmeforbrugerne på samme måde som i Forsyningstilsynets udkast til 

afgørelse. Denne vurdering deler Forsyningstilsynet, jf. følgende opgørelse, der sam-

menstiller forliget i forhold til udkastet. 

 

Det fremgår af afsnittet ”Sagsfremstilling”, at i udkastet opgør, Forsyningstilsynet det 

likviditetsmæssige mellemværende til 7.973.341 kr. i Brdr. Hartmanns favør. Det frem-

går endvidere, at i forliget, opgøres det likviditetsmæssige mellemværende til 

10.846.601 kr. ekskl. moms i Brdr. Hartmanns favør, og at det omkostningsmæssige 

mellemværende sættes til det af Forsyningstilsynet vurderede i udkastet. 
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Sammenstilling af forligsaftalen i forhold til udkastet. 

 

Forskellen mellem udkastet og forliget skyldes behandlingen af omkostninger 

til el: 

Kr. Udkast til afgø-

relse 

Forliget Forskel 

Hartmann faktureret 367.236.805 369.984.601 -2.747.796 

 

Fakturering af omkostninger til el skete uden om varmeprisen. Omkostninger til el 

burde derfor have været talt med i afgørelsesudkastets opgørelse af Hartmann faktu-

rering. 

 

Tønder F. betalt 338.902.814 336.029.554 2.873.260 

 

I afgørelsesudkastet var omkostninger til el indeholdt i det beløb, som Tønder Fjern-

varme betalte. Forskellen mellem de 2.747.796 kr. og de 2.873.260 kr., i alt 125.464 

kr., stammer fra opgørelsen af Tønder Fjernvarmes betaling. I afgørelsesudkastets 

afsnit 6.4 er spørgsmålet om opgørelsen berørt. Forliget håndterer denne difference. 

 

Når afgørelsesudkastet korrigeres for fejltydningen af afregningen af omkost-

ninger til el i Hartmanns fakturering, svarer udkastet til forliget: 

Hartmann faktureret 369.984.601 

Tønder F betalt 338.902.814 

Forskel   31.081.787 

Korrektion af opgørelsen af Tønders betaling       125.464 

Bruttomellemværende  31.207.251 

 

Det likviditetsmæssige mellemværende: 

Afgørelsesudkastets omkostningsopgørelse 346.876.155 

Tønder Fjernvarme betalt 336.029.554 

Likviditetsmæssigt mellemværende    10.846.601 

 

Forligets udligning: 

Samlet bruttomellemværende   31.207.251 

Afgørelsesudkastets nedsættelse af Hartmans 

fakturering 

  20.360.650 

Likviditetsmæssigt mellemværende i Hartmanns 

favør 

  10.846.601 

 

 

Det følger af denne tabel, at forskellen mellem forligets og udkastets likviditetsmæs-

sige mellemværende skyldes alene en fejltydning af afregningen af en omkostnings-

post i udkastet til afgørelsen. På den måde er forliget mere korrekt end udkastet til af-

gørelsen. 

  

Som det fremgår i afsnittet ”Sagsfremstilling”, er Energiklagenævnet i sin hjemvisning, 

ud over anmodningen om beregning af det økonomiske mellemværende samt stadfæ-

stelsen, kommet med to anvisninger vedrørende naturgasomkostninger og overskud: 
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●Naturgas: Forsyningstilsynet bemærker hertil, at i forligsaftalen er prisen fastsat uden 

henførte naturgasomkostninger til economiseren, som vurderet af Forsyningstilsynet 

og stadfæstet af Energiklagenævnet. 

●Overskud:  Energiklagenævnet tillader, grundet sagens særlige omstændigheder, at 

der kan indregnes et overskud efter § 20 b, stk. 1, 2. pkt., fra den 1. januar 2012. For-

syningstilsynet bemærker hertil, at i forligsaftalen, er der indregnet det af Forsyningstil-

synet vurderede overskud. 

 

●Sagen stadfæstet i øvrigt af Energiklagenævnet: Forsyningstilsynet bemærker, at for-

ligsaften ses ikke at fravige de emner, som Energiklagenævnet i øvrigt stadfæster i 

Energitilsynets afgørelse af 4. september 2015. 

 

Forligsaftalen ses således at holde sig inden for rammerne af Forsyningstilsynet ud-

kast til afgørelse og dermed anvisningerne i Energiklagenævnets hjemvisning som ud-

kastet bygger på. 

 

  

Leveringsforholdet er ophørt – ingen håndhævelsesmuligheder 

 

Det er endvidere tillagt betydning, på samme måde som i Energiklagenævnets afgø-

relse, at det energimyndighedernes mangeårige praksis, at kompetencen efter varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4, til at udstede pålæg om ændring af tariffer, omkostnings-

fordeling eller betingelser udmøntes i en fremadrettet regulering af varmepriserne. Da 

leveringsforholdet er ophørt mellem parterne er der således ikke nogle fremtidige pri-

ser som Forsyningstilsynet kan pålægge ændringer i.  

 

Opsummering af begrundelsen:  

 

Det følger af Forsyningstilsynets generelle indgrebsbeføjelse i varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4, at finder Forsyningstilsynets visse forhold i strid med eller urimelige og for-

holdet ikke kan bringes ved forhandling, så udsteder Forsyningstilsynets et pålæg.  

 

Forsyningstilsynets finder, at forligsaftalen for så vidt angår parternes økonomiske mel-

lemværende ikke er i strid med eller urimelig efter varmeforsyningsloven.  

 

Forligsaftalen ses således at holde sig inden for rammerne af Forsyningstilsynet ud-

kast til afgørelse og dermed anvisningerne i Energiklagenævnets hjemvisning, som ud-

kastet bygger på. Forligsaftalen giver således ikke en begrundet mistanke om, at var-

meforsyningsloven er overtrådt ved forliget. Forsyningstilsynet vurderer, at forholdet 

således er bragt til ophør ved partenes forhandling i form af forligsaftalen. Det er endvi-

dere indgået, at Forsyningstilsynet ikke kan udstede pålæg i sagen. 

Endelig finder Forsyningstilsynet, at Tønder Fjernvarme ved forliget har fået en afslut-

ning på mellemværendet med Brdr. Hartmann. Den retlige interesse i at få afgjort sa-

gen i Forsyningstilsynet, som vurderes væsentlig for hjemvisningen fra Energiklage-

nævnet, er således ikke længere tilstede. 

 

Det er således Forsyningstilsynets afgørelse at henlægge sagen med den virkning, at 

udkastet bortfalder.  
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Forsyningstilsynet afslutter hermed sagsbehandlingen og lukker sagen. 

 

Det bemærkes, at den sag Forsyningstilsynet lukker vedrører alene opgørelsen af mel-

lemværendet mellem Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - 

J.nr. 18/06769 og som blev behandlet i udkastet. Forsyningstilsynet har således ikke 

forholdt sig til de øvrige spørgsmål som forligsaftalen også vedrører.  

 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at i det til fælde, at Forsyningstilsynets kommer i be-

siddelse af andre oplysninger om sagen, herunder i anledning af borgerhenvendelser 

kan det betyde, at Forsyningstilsynet efter en konkret vurdering må genåbne sagen, jf. 

herved senest Energiklagenævnets afgørelse af 6. september 2019, Sag 18/00342, 

omtalt i retsgrundlaget.  

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i i 

bekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 af lov om varmeforsyning. Klagen skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 
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Med venlig hilsen 

 

e. b. 

 

 
 

 

Christian Parbøl 

Kontorchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


