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RESUMÉ 

Rønne Varme (herefter RV) har anmodet Forsyningstilsynet om at genoptage Forsy-

ningstilsynets afgørelse af 26. august 2020.  

 

Ved afgørelsen fandt Forsyningstilsynet, at RV har opkrævet henlæggelser i strid med 

reglerne i 2017 og 2018, og at disse henlæggelser skal være afviklet senest ved udgan-

gen af 2022. Forud for afgørelsen var bl.a. fremsendt Forsyningstilsynets oplæg til for-

handling om afvikling af henlæggelser senest ved udgangen af 2021. På baggrund af 

RVs høringssvar og ønsket om en længere afviklingsperiode rykkede Forsyningstilsynet 

afviklingstidspunktet til udgangen af 2022.  

 

RV gør gældende, at Forsyningstilsynet har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl ved 

ikke at iagttage sin forhandlingspligt i henhold til varmeforsyningslovens indgrebsbefø-

jelse. 

 

Varmeforsyningsloven indeholder ikke krav til den forhandling, der skal foretages mel-

lem Forsyningstilsynet og en varmevirksomhed.  

 

Det er således som udgangspunkt op til Forsyningstilsynet at vurdere karakteren af for-

handlingen. Der blev forud for afgørelsen som ovenfor nævnt fremsendt et forhandlings-

oplæg, som RV har kommenteret på. Forsyningstilsynet har konkret under hensyn til 

sagens karakter og hensynet til RVs varmekunder vurderet, at en forhandlingsrunde var 

tilstrækkelig. Forsyningstilsynet har vurderet, at der er tale om en forvaltningsretlig af-

gørelse. En afgørelse er en retsakt, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal 

være gældende ret i et konkret tillælde. Det er således udtalelsens materielle indhold, 

der er afgørende for, om der foreligger en afgørelse, og ikke om retsakten kaldes en 

forhandlingsløsning, jf. RVs ønske, eller andet.  

 

Da der således efter Forsyningstilsynets vurdering er tale om en afgørelse, og da denne 

efter det for Forsyningstilsynet oplyste ikke er indbragt for Energiklagenævnet, kan For-

syningstilsynet vurdere spørgsmålet om genoptagelse. 

 

Varmeforsyningsloven indeholder ikke udtrykkelige regler om genoptagelse. Spørgsmå-

let skal derfor vurderes på ulovbestemt grundlag. En forudsætning for genoptagelse af 

en forvaltningsretlig afgørelse er bl.a., at der er foretaget ikke uvæsentlige sagsbehand-

lingsfejl. Forsyningstilsynet er ikke enig med RV i, at Forsyningstilsynet, jf. den foretagne 

forhandling i den konkrete sag, har begået sagsbehandlingsfejl.  
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Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at genoptage 

afgørelsen af 26. august 2020. Forsyningstilsynet afslår herefter RVs anmodning om at 

genoptage sagen. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet afslår at genoptage Forsyningstilsynets afgørelse af 26. august 2020, 

jf. ulovbestemte forvaltningsretlige principper. Forsyningstilsynet vurderer, at der ikke er 

begået sagsbehandlingsfejl, jf. forhandlingspligten i § 21, stk. 4.  

 

Baggrunden for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Anmodning om genoptagelse 

RV har den 4. september 2020 anmodet Forsyningstilsynet om at genoptage Forsy-

ningstilsynets afgørelse af 26. august 2020. RV oplyser bl.a.: 

 
For Rønne Varme udgør det et principielt problem, at tilsynet har tilsidesat sin forhandlingspligt 

efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ved at pålægge Rønne Varme at tilbageføre nogle 

henlæggelser, som værket havde oplyst, ville blive tilbageført allerede.  

 

Det gælder så meget desto mere, eftersom tilbageførelsen fra Rønne Varmes side alene skyl-

des, at værket ikke ønsker at erlægge en straksbetaling til BEP under de foreliggende om-

stændigheder. Forsyningstilsynets afgørelse betyder desværre, at der efterfølgende har været 

rejst uberettiget tvivl om Rønne Varmes motiver i sagen.  

 

[…] 

Anmodningen begrundes med, at tilsynet har begået en væsentlig sagsbehandlingsfejl ved 

ikke at iagttage sin forhandlingspligt efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. […]. 

 

Rønne Varme ønsker fortsat at tilbageføre henlæggelserne, hvilket der ikke ses at være noget 

til hinder for, selvom tilsynets afgørelse af 26. august 2020 genoptages. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse af 26. august 2020 

Forsyningstilsynet fremsendte den 25. juni 2020 udkast til afgørelse samt udkast til til-

kendegivelse og oplæg til forhandling hos RV.  

 

Forsyningstilsynet fremsendte forhandlingsoplæg om, at tilbageførslen af de henlæggel-

ser, der i strid med reglerne var opkrævet over varmepriserne i 2017 og 2018, efter 

Forsyningstilsynets vurdering kunne ske via indregning i varmeprisen i 2020 ved anmel-

delse af nyt budget og ny pris samt i 2021.  

 

RV fremsendte høringssvar 8. juli 2020. RV ønskede en længere afviklingsperiode end 

til og med 2021, bl.a. for at undgå markante prisudsving.  

 

Forsyningstilsynet genovervejede afviklingsperioden for henlæggelserne som følge af 

RVs høringssvar. 

 

Henset til at sikre en balance mellem at undgå store prisudsving og at sikre forbrugerne 

en tilbagebetaling hurtigst muligt, traf Forsyningstilsynet herefter den 26. august 2020 
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afgørelse om, at henlæggelserne skal være tilbageført senest ved udgangen af varme-

året 2022. Forsyningstilsynet udtalte, at RV som alternativ til indregning over de fremti-

dige priser på et tidligere tidspunkt kan udbetale beløbet i forbindelse med forbrugernes 

årsafregning m.v.  

 

RV havde 19. august 2020 fremsendt en skrivelse om, at RV ville tilbageføre henlæg-

gelserne til varmekunderne, selvom henlæggelserne efter RVs opfattelse har været fo-

retaget på et fuldt lovligt grundlag, men at RV endnu ikke havde lagt sig fast på hvordan. 

Meget talte efter RVs opfattelse for, at det kunne forventes at ske to gange i forbindelse 

med a conto opkrævninger, første gang inden udløbet af 2020, og at den resterende del 

vil være tilbageført i første halvår 2021. RVs foreløbige vurdering af mulig afvikling ligger 

inden for Forsyningstilsynets afgørelse.  

HØRING 

 

Et udkast til afgørelse er sendt i partshøring hos RV den 30. september med frist for 

bemærkninger den 14. oktober 2020.  

 

RV har ved mail af 14. oktober 2020 oplyst, at RV fastholder det, RV allerede har an-

ført til støtte for, at sagen skal genoptages. RV er ikke derudover fremkommet med 

yderligere bemærkninger.  

 

ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE 
 

Forsyningstilsynets afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 

www.forsyningstilsynet.dk  

RETSGRUNDLAG 

LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1215 AF 14. AUGUST 2020 OM VARMEFORSY-

NING (VARMEFORSYNINGSLOVEN) 

 

Forsyningstilsynet administrerer priskapitlet – kapitel 4 - i varmeforsyningsloven.  

 

Forsyningstilsynet indgrebsbeføjelse i priser og betingelser er reguleret i § 21, stk. 4: 

 

”§ 21. […] 

Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet pro-

duktion 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, omkostnings-

fordeling på anlæg med forenet produktion eller betingelser, jf. dog stk. 6.” 

(fremhævelse foretaget af Forsyningstilsynet) 

ADMINISTRATIV PRAKSIS OM FORHANDLING  

 

Det fremgår ikke hverken af bestemmelsen i § 21, stk. 4, eller bemærkningerne hertil, 

hvilke krav, der stilles til en forhandling. Energiklagenævnet har i flere afgørelser udtalt 

sig herom. 

 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
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Energiklagenævnet udtalte i afgørelse af 20. november 2002 (j.nr.: 97-2311-0107) føl-

gende:  

  

”For så vidt angår spørgsmålet, om det ulovlige forhold kunne bringes til ophør gennem for-

handling fremgår det ikke af bemærkningerne til lovbestemmelsen, hvad der nærmere ligger 

heri - herunder hvilke krav man kan opstille til Energitilsynet. De nærmere krav til Energitilsynet 

må derfor bero på en bedømmelse af hvilke krav man i almindelighed kan stille til en offentlig 

myndighed og en konkret vurdering af bl.a. sagens karakter, partens vilje til at indgå i en for-

handling og om der er udsigt til at forhandlingen kan give resultat inden for et overskueligt 

tidsrum.” 

 

Energiklagenævnet udtalte i afgørelse af 26. februar 2007 (j.nr.: 21-553) følgende:  

 

”Det fremgår ikke af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, eller denne bestemmelses forarbejder, 

hvilke nærmere krav der stilles til den forhandling, som ifølge bestemmelsen skal finde sted 

mellem Energitilsynet og den pågældende virksomhed forud for meddelelse af pålæg om æn-

dring af betingelser.    

 

Det følger derimod af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at såfremt der ikke kan opnås enig-

hed mellem tilsynet og den pågældende virksomhed, kan tilsynet ved en afgørelse meddele 

den pågældende virksomhed pålæg om at ændre betingelserne, så det urimelige forhold her-

ved bringes til ophør. En sådan afgørelse om pålæg kan påklages til Energiklagenævnet, jf. 

varmeforsyningslovens § 26, stk. 1.  ” 

BEGREBET ”FORVALTNINGSRETLIG AFGØRELSE” 

 

Ifølge praksis fra Folketingets Ombudsmand foreligger der i almindelighed en afgørelse 

i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningslovens § 2 (bekendtgørelse nr. 433 af 22. 

april 2014 af forvaltningsloven med senere ændring), når følgende forudsætninger er 

opfyldt: 

 

En afgørelse i forvaltningslovens forstand vil i almindelighed være karakteriseret ved, at der er 

tale om 

• en udtalelse fra en offentlig myndighed, 

• som udstedes på offentligretligt grundlag (i modsætning til privatretligt grundlag, 

f.eks. en aftale), 

• som går ud på ensidigt at bestemme, hvad der er eller skal være gældende ret, 

og 

• som retter sig mod eksterne modtagere (i modsætning til internt mod myndighe-

den selv). 

 

Det indgår også i vurderingen, om det pågældende skridt afslutter sagen eller blot er et skridt 

hen imod sagens endelige afslutning. 

GENOPTAGELSE EFTER ULOVBESTEMTE REGLER  

 

Der er ikke i varmeforsyningsloven en udtrykkelig hjemmel til genoptagelse af sager, når 

myndighederne har truffet afgørelse. Der er alene bestemmelser om, at afgørelserne 

kan påklages til Energiklagenævnet efter varmeforsyningslovens § 26.   

 

Det betyder, at anmodningen om genoptagelse skal vurderes efter ulovbestemte regler.  
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Ombudsmanden udtalte i ”Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lov-

bestemte som ulovbestemte regler” af 10. april 2013 (2013-7) følgende om genopta-

gelse (https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/vej-

ledning_om_mulighederne/): 

 

”Ved siden af lovbestemte regler om genoptagelse må det antages, at der gælder en ulovbe-

stemt pligt for myndigheder til at genoptage behandlingen af en sag, hvis der i forbindelse med 

en genoptagelsesanmodning fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning 

for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis 

oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stillingstagen til 

sagen. Pligten til at genoptage en sag på ulovbestemt grundlag kan endvidere komme på tale, 

hvis der fremkommer nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af retsgrundlaget med 

tilbagevirkende kraft, eller hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl i forhold til 

myndighedens oprindelige afgørelse.” 

 

Reglerne om genoptagelse følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og 

er bl.a. beskrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur. Der kan eksempelvis hen-

vises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets 

forlag 2002, 2. udg., 1 oplag, som bl.a. nævner herom (side 920-926): 

 

”Uden for de lovbestemte remonstrationsordninger har borgeren ikke i alle tilfælde krav på en reali-

tetsbehandling af sagen. Det må i almindelighed antages at borgeren i forbindelse med ulovbestemt 

remonstration har retskrav på genoptagelse og ny realitetsbehandling af sagen i tilfælde hvor der i 

forbindelse med genoptagelsesanmodningen […].” 

 

”Endelig kan myndigheden have pligt til at genoptage sagen hvis der foreligger ikke uvæsentlige 

sagsbehandlingsfejl, f.eks. en partshøringsfejl. ” 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

RV har anmodet Forsyningstilsynet om en genoptagelse af tilsynets afgørelse af 26. 

august 2020 om RVs henlæggelser. RV gør gældende, at Forsyningstilsynet har begået 

væsentlige sagsbehandlingsfejl ved ikke at iagttage den forhandlingspligt, der følger af 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse af 26. august 2020: 

Indledningsvist bemærker Forsyningstilsynet, at ifølge praksis, forstås der bl.a. ved en 

forvaltningsretlig ”afgørelse”, jf. forvaltningslovens § 2, udfærdigelse af retsakter/udta-

lelser, der går ud på at fastslå, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.  

 

Det er således udtalelsens materielle indhold, der er afgørende for, om der foreligger en 

afgørelse, og ikke hvad retsakten konkret kaldes, herunder om den kaldes tilkendegi-

velse, forhandlingsløsning eller andet. Det har heller ikke betydning, at der efter Forsy-

ningstilsynets afgørelse måtte være rejst uberettiget tvivl om RVs motiver i sagen. 

 

Det er ifølge administrativ praksis også det almindelige forvaltningsretlige afgørelsesbe-

greb, der er afgørende for, hvornår en beslutning mv. må betegnes som en afgørelse 

efter varmeforsyningslovens § 26, stk. 1. Varmeforsyningslovens § 26, stk. 1, regulerer 

klageadgang til Energiklagenævnet.  

 

Forsyningstilsynet har vurderet, at Forsyningstilsynet har truffet en forvaltningsretlig af-

gørelse ved afgørelsen af 26. august 2020. Forsyningstilsynet kan herefter vurdere, jf. 

RVs anmodning, om der er grundlag for en genoptagelse, jf. nærmere i det næste afsnit.  

https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/vejledning_om_mulighederne/
https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/vejledning_om_mulighederne/
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Det bemærkes her, at det er Energiklagenævnet, der i tilfælde af en klagesag, vurderer, 

om der de facto er truffet en forvaltningsretlig afgørelse. Derfor har Forsyningstilsynet 

meddelt RV klagevejledning i afgørelsen af 26. august 2020. 

 

Spørgsmålet om genoptagelse pga. manglende forhandling: 

 

Genoptagelse: 

 

Varmeforsyningsloven indeholder ikke regler om genoptagelse. Spørgsmålet om gen-

optagelse skal således afgøres på baggrund af almindelige forvaltningsretlige grund-

sætninger. Det følger bl.a. heraf, at en betingelse for genoptagelse er, at der foreligger 

ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl i forhold til den oprindelige afgørelse. Dvs. at For-

syningstilsynet skal have begået ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl i afgørelsen af 

26. august 2020 for, at der kan ske genoptagelse. 

 

Da der, jf. forrige afsnit, efter Forsyningstilsynets vurdering er tale om en afgørelse, og 

da denne efter for Forsyningstilsynet oplyste ikke er indbragt for Energiklagenævnet, 

kan Forsyningstilsynet vurdere spørgsmålet om genoptagelse. 

 

Forhandlingspligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4: 

 

RV gør som nævnt gældende, at Forsyningstilsynet har begået væsentlige sagsbehand-

lingsfejl ved ikke at iagttage den forhandlingspligt, der følger af varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4.  

 

Det følger af § 21, stk. 4, at finder Forsyningstilsynet et forhold urimeligt eller i strid med 

nærmere fastlagte retsregler, giver tilsynet, hvis forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring.  

 

Det fremgår ikke af bestemmelsen eller dens forarbejder, hvilke nærmere krav der stilles 

til denne forhandling. Energiklagenævnet har udtalt, at de nærmere krav til Forsynings-

tilsynet må bero på en konkret vurdering af bl.a. sagens karakter. Forsyningstilsynet er 

af den opfattelse, at det som udgangspunkt er op til Forsyningstilsynet at beslutte ka-

rakteren af forhandling i den konkrete sag, der foreligger til behandling.  

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at Forsyningstilsynet som det klare ud-

gangspunkt ikke forhandler om en sags jus.  

 

Begrundelsen er nærmere, at det følger af § 21, stk. 4, at ”Finder” Forsyningstilsynet, at 

visse forhold er ”urimelige” eller i strid med”, så fremgår det af bestemmelsen, at der 

forinden der gives pålæg om ændring af tariffer mv, forudsættes, at der har fundet en 

forhandling sted. Men juraen er som udgangspunkt ikke til genstand for forhandling.  

Vurderingen af juraen finder så at sige sted inden forhandlingen. I den konkrete sag om 

RVs henlæggelser har Forsyningstilsynet vurderet, at de relevante retsregler er klare. 

 

Det, som Forsyningstilsynet kan forhandle om, er måden, hvorpå den ulovlige disposi-

tion bringes til ophør. Forsyningstilsynet kan som følge af og som led i forhandlingsplig-

ten give vejledning i form af forslag til, hvordan det ulovlige forhold kan bringes til ophør. 

Forsyningstilsynet har kompetence til fremadrettede ændringer af priser mv. 

 

Forsyningstilsynet fremsendte i overensstemmelse hermed forud for afgørelsen af 26. 

august 2020 bl.a. et forhandlingsoplæg til RV. Som det fremgik af udkastet var det, der 

kunne forhandles om ikke, hvorvidt henlæggelserne var opkrævet i strid med reglerne i 
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afskrivningsbekendtgørelsen, men hvor lang en tidsmæssig periode henlæggelserne 

skulle afvikles over.  

 

RV accepterede ikke Forsyningstilsynets forhandlingsoplæg om afvikling senest ved ud-

gangen af 2021. RV ønskede en længere afviklingsperiode. Forsyningstilsynet forstod 

på baggrund af RVs høringssvar – og traf herefter afgørelse om – at henlæggelserne 

skulle være afviklet senest ved udgangen af 2022. RV havde efter høringssvar og inden 

afgørelse oplyst Forsyningstilsynet om, at RV ville afvikle henlæggelserne. På hvilken 

måde henlæggelserne ville blive afviklet oplyste RV ikke konkret om andet end forment-

lig ved to aconto regninger, en i 2020 og en i 2021. Det vil sige inden for Forsyningstil-

synets afgørelse. 

 

RV har oplyst, at det for RV udgør et principielt problem, at tilsynet ifølge RV har tilside-

sat sin forhandlingspligt, og så meget desto mere, eftersom tilbageførelsen fra RVs side 

alene skyldes, at værket ikke ønsker at erlægge en straksbetaling til BEP under de fo-

religgende omstændigheder. Forsyningstilsynet forstår, at der herved henvises til det i 

RVs skrivelse af 19. august 2020 i henlæggelsessagen om, at ”selskabets bestyrelse 

har efter fornyet overvejelse og i lyset af den senere tids udvikling i forudsætningerne 

for BEPs fremtidige drift således konkluderet, at det ikke er i andelshavernes interesse 

at foretage en større straksbetaling for en fremtidig ret til at modtage varme”. Bemærk-

ningen fra RV giver Forsyningstilsynet anledning til at gentage, at uanset de evt. forelig-

gende omstændigheder hos BEP, og RVs vilje til tilbageførelse, har RVs henlæggelser 

efter Forsyningstilsynets vurdering været opkrævet i strid med reglerne. 

 

Forsyningstilsynet er ikke enig med RV i, at Forsyningstilsynet har begået sagsbehand-

lingsfejl ved afgørelsen af 26. august 2020.  

 

Som nævnt ovenfor er det op til Forsyningstilsynet at beslutte karakten af en forhandling. 

Hvornår Forsyningstilsynet har forhandlet nok må vurderes i lyset af sagens karakter og 

Forsyningstilsynets handlepligt. Forsyningstilsynet skal i sin sagsbehandling ikke kun 

varetage virksomhedens interesse, herunder RVs interesse.  Det kan udledes af Forsy-

ningstilsynets og Energiklagenævnets praksis efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

at der også er et forbrugerbeskyttelseshensyn at inddrage i sagerne.     

 
Forsyningstilsynet har konkret på baggrund af sagens karakter vurderet, at den ene for-

handlingsrunde var fyldestgørende. Hensynet til at skabe den fornødne klarhed over 

retstillingen og hensynet til tilbageførelsen til forbrugerne af ulovlige henlæggelser, be-

virkede, at Forsyningstilsynet traf afgørelse så hurtigt som muligt.  

 

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningstilsynet, at navnligt kravet om hensy-

net til sagens karakter, som følger af Energiklagenævnets praksis til forhandling, er over-

holdt. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således ikke, at der, som påstået af RV, er begået sagsbe-

handlingsfejl. Forsyningstilsynet vurderer herved, at der ikke er grundlag for en genop-

tagelse. 

 

Forsyningstilsynet afslår på den baggrund RVs anmodning om genoptagelse.  

 

Forsyningstilsynet har meddelt klagevejledning til Energiklagenævnet, således at RV 

kan få prøvet afgørelsen af 26. august 2020 ved klageinstansen, herunder om Forsy-

ningstilsynet ikke skulle have haft hjemmel til at træffe afgørelse som sket, som påstået 
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af RV. Forsyningstilsynet vurderer, at også denne afvisning af genoptagelse er en afgø-

relse i forvaltningsretlig forstand. Da det er Energiklagenævnet, der som klageinstans 

selv vurderer dette spørgsmål, har Forsyningstilsynet meddelt klagevejledning nedenfor.  

KLAGEVEJLEDNING 

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

nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. Klage skal være skriftlig og være ind-

givet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

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 nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Carsten Smidt 

Direktør 

http://www.ekn.dk/

