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AFGØRELSE 

Forbrugerne, , fritages for at betale ”radiatorafgift” 
til varmeværket, Sydfalster Varmeværk A.m.b.a. 
 
Sydfalster Varmeværk A.m.b.a. skal i sagsomkostninger til ankenævnet be-
tale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender fak-
tura på opkrævning af beløbet. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt forbrugeren kan anses for at væ-
re bundet af den tidligere ejers aftale om radiatorafgift.  Aftalen omhandle-
de finansiering og installation af det interne varmeanlæg.  Aftalen blev ting-
lyst som servitut på ejendommen.  
 
Den daværende ejer af ejendommen, , indgik den 5. decem-
ber 1995 en forbrugerkontrakt med varmeværket.  
 
Parterne aftalte, at ejendommen skulle tilsluttes fjernvarme på betingelse 
af, at ejeren var indforstået med, at det på ejendommen blev tinglyst, at den 
til enhver tid værende ejer af ejendommen årligt skulle betale radiatorafgif-
ten.  
 
Den 2. november 1998 blev deklarationen tinglyst servitutstiftende på 
ejendommen. Deklarationen foreskrev, at såfremt ejeren af ejendommen 
ikke betalte for installationen af radiatorsystemet, skulle ejeren betale en 
årlig radiatorafgift på 250,00 kr. pr. radiator, der blev etableret ved tilslut-
ningen. Radiatorafgiften skulle betales, indtil installationsomkostningerne 
var dækket og senest 20 år efter tilslutningen af radiatorsystemet.  
 
Den daværende ejer optog et lån på 36.812, 50 kr., der skulle afdrages som 
radiatorafgift. 
 
Den 27. marts 2012 overtog forbrugerne ejendommen 

 af et insolvent dødsbo. 
 
Forbrugeren blev efterfølgende mødt med krav om betaling af radiatorafgif-
ten fra varmeværket. Varmeværket henviste til, at pligten til at betale radia-
torafgift var tinglyst servitutstiftende på ejendommen.  
 
På overtagelsesdagen var lånet nedbragt til 8.194,56 kr. 
 
Den 27. marts 2012 købte forbrugeren ejendommen. På overtagelsesdagen  
var lånet nedbragt til 8.194,56 kr.   
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Forbrugerne anså sig ikke for at være bundet af den tidligere ejers aftale 
med varmeværket om at finansiere køb og installation af det interne var-
meanlæg og afdrage dette beløb ved betaling af en såkaldt ”radiatorafgift”.  
 
Nævnets vurdering 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed 
er reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeværkets 
leveringsbestemmelser, som skal være anmeldt til Energitilsynet i medfør 
af varmeforsyningslovens § 21. Endvidere er forbrugerens varmeforsyning 
reguleret af varmeforsyningsloven og andre love, herunder navnlig aftale- 
og købeloven. 
 
Kreditaftale  
Værket har i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning til ejen-
dommene i forsyningsområdet efter aftale med de daværende forbrugere 
også finansieret anskaffelse og installering af de kommende varmekundes 
interne varmeanlæg.  
 
Den indgåede tilslutningsaftale med den oprindelige ejer af den i sagen om-
handlede ejendom er derfor, for så vidt angår lånefinansieringen af varme-
anlægget, tillige en kreditaftale. Denne del af aftalen burde have været ud-
formet som egentlig forbrugerkreditaftale og opfylde lovens ufravigelige 
krav til en sådan aftales indhold og oplysninger, jf. den dan i 1998 gældende 
kreditaftalelov. 
 
På den baggrund vurderer nævnet, at § 3 i den tinglyste deklaration fra 
1998, som omhandler den såkaldte ”radiatorafgift”, i realiteten er en lånefi-
nansieringsaftale (forbrugerkreditaftale). Denne kreditaftale opfylder ikke 
lovens krav, som var ufravigelige krav, bl.a. oplysninger om den samlede 
kreditkøbesum, kreditomkostninger, kreditrente og antal afdrag.  
 
Det forhold, at deklarationen er tinglyst som servitut, indebærer ikke, at 
kreditaftalelovens krav kan omgås og få gyldighed over for en ejendomser-
hverver, idet denne ikke med nogen rimelighed kan antages at have eller 
burde have indset, at ordet ”radiatorafgift” reelt dækker over betaling af 
løbende afdrag og kreditrenter på en finansieringsordning. 
 
På den baggrund finder nævnet, at varmeværket ikke kan opkræve ”radia-
torafgift” hos forbrugeren som efterfølgende godtroende erhverver af ejen-
dommen. Varmeværket er herefter henvist til at gøre et eventuelt krav gæl-
dende mod boet eller arvingerne efter den tidligere ejendomsejer.  
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