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Klage over Langeskov kommunes påbud om forblivelsespligt til fjernvar-
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me for ejendommen [...]

J.nr.: 21-10
Eksp.nr.: 10197

Ved brev af 6. september 2001 har De påklaget Langeskov Kommunes afgørelse af 3. september 2001 om forblivelsespligt til Langeskov Fjernvarme.
De har som begrundelse for klagen anført, at De ikke ønsker tinglysning af
påbudet om forblivelsespligt på Deres ejendom.
Deres klage ledsaget af kommunens bemærkninger blev fremsendt til Energiklagenævnet ved Langeskov Kommunes brev af 11. oktober 2001 med bilag.
Ved brev af 15. oktober 2001 fremsendte Energiklagenævnet kopi af Langeskov Kommunes brev af 11. oktober 2001 til Dem med henblik på at give Dem
lejlighed til at fremkomme med eventuelle yderligere bemærkninger.
Det fremgår af sagen at Langeskov Kommune ved brev af 10. maj 2001 sendte
et foreløbigt godkendt projektforslag fra Langeskov Kommunale Fjernvarme
om forblivelsespligt i høring hos de berørte ejere med en frist på 4 uger for afgivelse af indsigelser. Skrivelsen henviser til varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser som hjemmelsgrundlag.
Af kommunens høringsskrivelse fremgår at formålet med projektet var at
bringe varmeforsyningslovens regler om styringsmidler i anvendelse, og at
varmeforsyningens indstilling til kommunalbestyrelsen var begrundet i, at en
sådan beslutning ville være energi-, miljø og samfundsøkonomisk rigtig, og at
det ville give mulighed for at udnytte de allerede afholdte udgifter på en hensigtsmæssig måde. Det fremgår videre af høringsskrivelsen at retsvirkningen
af forblivelsespligten ville være at forbrugerne havde pligt til at betale faste afgifter, men ingen pligt havde til at aftage varme fra fjernvarmeværket.
Det fremgår yderligere af sagens akter, at Langeskov Kommunalbestyrelse den
27. august 2001 godkendte projektforslaget om forblivelsespligt til Langeskov
Fjernvarme, hvilket blev meddelt de berørte grundejere ved kommunens påbudsskrivelse af 3. september 2001.

DST

Af kommunens påbudsskrivelse fremgår at kommunalbestyrelsens beslutning
om forblivelsespligt ville blive tinglyst på Deres ejendom ved kommunens foranstaltning efter udløbet af klagefristen og uden udgift for Dem.
Energiklagenævnets bemærkninger
Efter forvaltningslovens § 24, stk. 1 skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, herunder til de konkrete bestemmelser
som er anvendt til hjemmel for afgørelsen. Langeskov Kommunes påbudsskri-

29. januar 2003

velse af 3. september 2001 ses ikke at indeholde sådanne henvisninger.
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Efter § 20, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning mv.

DST

til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen) skal påbud
indeholde oplysninger om bl.a. retsvirkningerne af kommunalbestyrelsens beslutning. Efter Energiklagenævnets opfattelse forudsætter dette i en situation
som den foreliggende som minimum, at der udover oplysningen om forblivelsespligt også – i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i tilslutningsbekendtgørelsen - gives oplysning om, at forsyningsselskabet herefter kan pålægge ejendommens ejer at betale de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende.
Henset til at der ved kommunens høringsskrivelse af 10. maj 2001 er givet en
henvisning til det relevante retsgrundlag - uden dog at de konkrete bestemmelser er citeret – og til at det herved ligeledes er oplyst, at der vil være pligt
til at betale faste afgifter, men ikke til at aftage varme, finder Energiklagenævnet dog ikke at burde hjemvise sagen.
Energiklagenævnet har herved samtidig lagt vægt på, at kommunen efter det
oplyste i øvrigt ved påbudet om forblivelsespligt har fulgt reglerne i varmeforsyningsloven og i tilslutningsbekendtgørelsen herunder dennes § 11.
Det kan derfor ikke give Energiklagenævnet anledning til bemærkninger, at
kommunen herefter i overensstemmelse med tilslutningsbekendtgørelsens §
20, stk. 4, foranstalter tinglysning af forblivelsespligten på Deres ejendom.
Energiklagenævnets afgørelse
Langeskov Kommunes afgørelse som meddelt den 3. september 2001 stadfæstes.
Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni
2000 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg.
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I nævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen
Nørgaard, Professor, dr.jur. Jens Fejø, fhv. overingeniør, cand.polyt. Jørgen
Klitgaard, direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen og direktør, cand.oecon. Niels
Jørgen Ravn Sørensen.
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Kopi af afgørelsen er samtidig sendt til Langeskov Kommunale Fjernvarme og
Langeskov Kommune.
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