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Personlig henvendelse: 10-15
Telefonisk henvendelse:
Man-tors 9-16, fre9-15

Fastsaattelse af fjerr

Jegharsenestskrevf len 6. maj 2009, og jeg vender nu tilbage tii

! 8 JUN! 2008

De har den 27. januar 2009 skrevet ti! mig at fjernvarmelauget fastholder kla-

gen over Energitilsynets og Energiklagenaevnets afgorelser i sagen.

Ombudsmanden behandier klager over den offentlige forvaltning og skal be-

damme om myndigheder elier personer der er omfattet af hans kompetence,

handler i strid med gaaldende ret - eller pa anden made gar sig skyldig i fejl

eller forsammelserved udavelsen af deres opgaver (§ 7, stk. 1, og §21 i lov

nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand).

Efterombudsmandslovens § 16, stk. 1, afgorombudsmanden selvom en kla-

ge giver tilstrsekkelig anledning til undersagelse.

Jeg har laast Deres klage med bilag og har besluttet ikke at ivasrksastte en

unders0gelse. jf, den ovennaevnte regel i ornbudsmandslovens § 16, stk. 1.

Min beslutning om ikke at foretage videre er truffet pa grundlag af overvejelser

om sagens karakter set i forhold til det ressourceforbrug en unders0gelse vil

kreeve.

Ved min beslutning har jeg desuden lagt vasgt pa fslgende:

Jeg er pa samme made som myndighederne afskaret fra at tage stilling til de

aftaleretlige spsrgsmal i sagen. Denne del af sagen er behandlet af Anke-

nasvnet pa Energiomradet. I relation til ombudsmandens virksomhed anses

Ankenasvnet ikke for at vaare en del af den offentlige forvaltning, og jeg kan

derfor ikke tage stilling tii nasvnets afgsrelse.

Et af de centrale spergsmal i sagen er om Energitilsynet kunne og burde have

kraevet (eksternt) reviderede regnskaber fra E.ON Varme Danmark A/S. Var-

meforsyningslovens § 21, stk. 1, ernu asndretsadan at det udtrykkeligt er



~

fastsat at Energitilsynet kan kreeve reviderede regnskaber i forbindelse med
tilsynets behandiing af selskabers anmeldelser af bl.a. tanfsendringer. /En-
dringen blev gennernfort med virkning fra 1. juli 2008. Se lov nr. 503 af 17.
juni 2008 der bl.a. asndrede § 21, stk. 1, i varmeforsyningsloven (lovbekendt-
garelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere eendringer). Jeg henviserogsa til
bekendtgarelse nr. 394 af 25. maj 2009 om anmeldelse af priser, omkost-
ningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme
samt produktiortsomkostninger til brug for fastsaettelse af prislofter.

Jeg beklager at jeg ferst nu har haft lejlighed til at gennemga Deres henven-
delse Det skyfdes at der er en stor rnasngde sager til behandiing her ved em-
bed et.

Jeg foretager mig herefter ikke mere i aniedning af Deres henvendelse.

Deres bilag vedleegges.

Med venlig hilsen

-
-.fens Mslle;-
/ Dijkt0r

Kopi er sendt til orientering til:

Energiankenasvnet

Energitilsynet


