
Faxe Kommune
Rådhuset
Att. Borgmester René Tuekær
Frederiksgade 9
4690 Haslev  

(sendes pr. post til adressen ovenfor og pr. e-mail til retu@faxekommune.dk)

Møde med Energitilsynets sekretariat om forbrugerindflydelse

I januar 2008 besluttede Energitilsynet, at sekretariatet frem til december 
2009  skal  føre  et  skærpet  tilsyn  med  E.ON  Varme  Danmark  ApS’s 
overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne i varmeforsynings-
loven.

Sekretariatet  bad dengang E.ON Varme Danmark ApS om løbende at 
sende dagsordener og referater for bestyrelsens møder.

Vi skriver til dig, fordi du er en af i alt fire kommunalt valgte forbruger-
repræsentant i selskabets bestyrelse.

Sekretariatet vil udarbejde en redegørelse for forbrugerindflydelsen i be-
styrelsen, som forelægges for Energitilsynet.

Vi er i den forbindelse interesseret i din vurdering af hvordan forbruger-
indflydelsen har fungeret i din tid som bestyrelsesmedlem. Baggrunden 
er dels, at E.ON Varme Danmark ApS tidligere ikke overholdt forbruger-
indflydelsesbestemmelserne i varmeforsyningsloven, og dels at selskabet 
er den eneste varmeforsyning, hvor kommuner udpeger flertallet af be-
styrelsens medlemmer uden at kommunerne er ejere af varmeforsynin-
gen.

Vi vil derfor gerne invitere dig, og de tre øvrige kommunalt valgte besty-
relsesmedlemmer, til et møde med Energitilsynets sekretariat. 

Vi foreslår et møde et af følgende tidspunkter: 
 Torsdag den 1. oktober 2009, klokken 16:30
 Torsdag den 8. oktober 2009, klokken 16:30
 Tirsdag den 13. oktober 2009, klokken 9:30
 Tirsdag den 13. oktober 2009, klokken 18:30
 Mandag den 2. november 2009, klokken 9:30

Vi vil bede dig kontakte os snarest med oplysning om hvilke tidspunkter 
du vil kunne deltage. Når vi har modtaget svar fra dig og de tre andre 
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kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer vil vi sende dig en mødeind-
kaldelse.  Mødet  holdes  i  Energitilsynets  sekretariat,  Nyropsgade  30, 
1780 København V.

Samme brev er sendt til de tre øvrige kommunalt valgte bestyrelsesmed-
lemmer.

Med venlig hilsen

Søren Præstholm
Specialkonsulent
Tlf. direkte 72268187
sp@ks.dk


