
 
 
 
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
 
 
 
Forbruger:  
  
 5260 Odense S 
    
    
  
 
Energiselskab: Fjernvarme Fyn ⅍ 
 CVR 3017 4968 
  
 Billedskærervej 7 
 5230 Odense M 
  
  
 
 
Klageemne: Regningsklage ▪ Defekt ventil på intern 

varmeinstallation ▪ Krav om refusion 
  
  
 
 
 
Ankenævnets  FORMAND 
sammensætning: Poul Gorm Nielsen 
 UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET TÆNK 
 Regitze Buchwaldt 
 Svend Erik Jensen 
 UDPEGET AF DANSK FJERNVARME 
 Carl Hellmers 
 Morten Skov 
 

 

Sag: SPA-16/04844 

 

Sagsbehandler:  

/SUSJ 

 

 

Sekretariat: 
KONKURRENCE- OG  
FORBRUGERSTYRELSEN 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
Tlf. 4171 5000 
Fax 4171 5100 
CVR  2845 8185 
EAN 5798000018020 
 
post@energianke.dk 
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AFGØRELSE 
Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, , medhold i det 
fremførte krav overfor varmeværket Fjernvarme Fyn ⅍.  
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 
1, i ankenævnets vedtægter.  
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal ikke tilbagebetales til forbrugeren, 
jf. § 26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen vedrører en stor efterregning for varmeforbrug på forbrugerens 
adresse  5260 Odense S. 
 
Klagen angår spørgsmålet om refusion for et stort fjernvarmeforbrug, der 
er forårsaget af en defekt ventil i forbrugerens varmeinstallation. 
 
I februar 2016 modtog forbrugeren en årsopgørelse for varmeforbrug i 
2015 med en efterbetaling på 48.835,75 kr., samt aconto for 1. kvartal i 
2016 på 17.517,31 kr.  
 
Den 29. februar 2016 fik forbrugeren gennemgået sin varmeinstallation af 
VVS firmaet Viggo Clemmensen ⅍, hvor en defekt på brugsvandsveksleren 
blev konstateret og udbedret.  
 
Forbrugeren tog herefter kontakt til værket for at søge om refusion for den 
merudgift, som fejlen har givet. 
 
Værket meddelte i brev af 9. marts 2016, at der ikke ville blive givet refusi-
on med baggrund i afregningsformen samt det forhold, at forbrugeren tidli-
gere var blevet gjort opmærksom på et unormalt forbrug. 
 
Forbrugeren indbragte efterfølgende sagen for nævnet. 
 
 

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 




	ankenævnets afgørelse
	AFGØRELSE
	Nævnets begrundelse for afgørelsen
	Sagsresumé

	Nævnets vurdering




