
 

 

 
 
 

Formandsbemyndigelse af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven 
 
I medfør af § 27, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 af lov om 
varmeforsyning med senere ændringer, samt § 6, stk. 2 og stk. 5, i 
bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for 
Energiklagenævnet, giver Energiklagenævnet hermed nævnsformanden 
bemyndigelse til på nævnets vegne at træffe afgørelse som angivet nedenfor. 
 
1. Nævnsformanden kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, hvor en 
påklaget kommunal afgørelse efter tilslutningsbekendtgørelsen1:  

a) giver pålæg om tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt for ny eller 
eksisterende bebyggelse, 

b) vedrører hvilken eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet, 
jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15,  

c) vedrører en grundejers anmodning om dispensation fra tilslutningspligt, 
jf. tilslutningspligtbekendtgørelsens § 17, eller 

d) vedrører forbud mod anvendelse af bestemte opvarmningssystemer, jf. 
tilslutningsbekendtgørelsens § 19. 

 
2. Nævnsformanden kan på nævnets vegne træffe afgørelse om at hjemvise 
sager, hvor en påklaget afgørelse lider af væsentlige sagsbehandlingsfejl, f.eks. 
manglende partshøring, jf. forvaltningslovens2 § 19, eller hvor afgørelsen ikke 
indeholder en behørig begrundelse, jf. forvaltningslovens §§ 22-24. 
 
3. Nævnsformanden kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, hvor 
Energitilsynet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle en 
henvendelse eller klage til tilsynet. 
 
4. Nævnsformanden kan på nævnets vegne træffe afgørelse om at afslå 
anmodning om genoptagelse af en af nævnet afsluttet sag.  
 
5. Nævnsformanden kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager om 
aktindsigt, herunder i sager, hvor 1. instans afgørelse om aktindsigt er påklaget 
til Energiklagenævnet, jf. forvaltningslovens § 16, stk. 1 og § 16, stk. 4 samt 
offentlighedslovens § 15, stk. 1, og § 15, stk. 23. 
 
Afgørelser, som nævnsformanden træffer på nævnets vegne efter denne 
bemyndigelse, offentliggøres snarest herefter på nævnets hjemmeside. Såfremt 
der undtagelsesvist ikke sker offentliggørelse på hjemmesiden, skal 
nævnssekretariatet snarest orientere næstformanden, de tværgående 
nævnsmedlemmer og de sagkyndige nævnsmedlemmer efter 
varmeforsyningsloven om den trufne afgørelse. Orientering kan ske ved e-mail. 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive 

varmeforsyningsanlæg. 
2 Bekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere ændringer. 
3 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. 
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Formandsbemyndigelsen træder i kraft den 30. november 2009 og 
offentliggøres på nævnets hjemmeside. Formandsbemyndigelsen har virkning 
for sager, der afgøres efter ikrafttrædelsen. 
 
Ved formandsbemyndigelsens ikrafttræden ophæves de hidtil gældende 
formandsbemyndigelser af henholdsvis den 24. juni 2004 og den 15. december 
2008 efter varmeforsyningsloven.  
 
Vedtaget på Energiklagenævnets møde den 30. november 2009. 
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