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Til parterne på vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til vejledning om varslingsfrister efter varme-
forsyningsloven 

 
Udkast til vejledning om varslingsfrister efter varmeforsyningsloven sendes hermed i 

høring. Der er frist for afgivelse af høringssvar den 18. maj 2020. 

 

Høringen offentliggøres på Høringsportalen, https://hoeringsportalen.dk/. 

 

Baggrund og indhold 

Energitilsynet (Forsyningstilsynet) tilkendegav den 26. april 2010, at væsentlige prisæn-

dringer, ændringer i tarifstruktur, leveringsbetingelser m.m., skal varsles over for varme-

aftagerne med et varsel på mindst 3 måneder.  

 

Tilkendegivelsen fra 2010 efterlader imidlertid nogle uopklarede spørgsmål, herunder 

hvornår der er tale om en væsentlig prisændring.  

 

Forsyningstilsynet har i 2019 haft et kontrolprojekt om fjernvarmeværkers varsling af 

væsentlige prisændringer i forhold til deres kunder. Gennemgangen viste, at der er er 

behov for yderligere vejledning til, hvordan og hvornår varmeselskaberne skal varsle 

deres varmeforbrugere.  

 

Vejledningen er en anvisning til, hvordan virksomhederne varsler korrekt efter varmefor-

syningsloven. Vejledningen er, som navnet angiver, en vejledning, og er således ikke 

retligt bindende hverken for varmevirksomhederne eller for Forsyningstilsynet. Vejled-

ningen viser dog, hvordan Forsyningstilsynet som udgangspunkt vil tilgå konkrete sager 

om varsling på baggrund af egen drift sager eller på baggrund af en klage eller henven-

delse, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og tilkendegivelsen fra 2010 samt lov om 

Forsyningstilsynet § 3, stk. 2. 

 

Formålet med vejledningen er således at skabe gennemsigtighed for, hvordan Forsy-

ningstilsynet vil tilgå konkrete sager om varslingsfrister efter varmeforsyningsloven.   

 

Vejledningen supplerer tilkendegivelsen fra 2010. 

 

Vejledningen gennemgår: 

 
1. Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010. 
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2. Hvem gælder varslingsreglerne for. 

3. Væsentlige prisstigninger.  

4. Individuel varsling. 

5. Krav til varslingen. 

6. Konsekvenser ved manglende varsling. 

Høringsfrist  

Forsyningstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte 

udkast senest den 18 maj. 2020. Eventuelle bemærkninger bedes sendt på mail til 

post@forsyningstilsynet.dk med cc til lmha@forsyningstilsynet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Louise Mary Hansen (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5402 

lmha@forsyningstilsynet.dk 


