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SAGSFREMSTILLING 

 

Perioden, der klages over: Ikke klage over en periode. 

 

Påklaget beløb: kr. 42.055 samt fast afgift så lang tid loven tillader det. 

 

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 20. juni 2011. 

 

Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 29. juni 2011. 

 

Klageformular modtaget i ankenævnet: 5. juli 2011. 

 

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. juli 2011. 

 

Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 22. februar 2013. 

 

 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 

 

Nærværende sag drejer sig om hvorvidt forbrugeren er berettiget til tilbage-

betaling af fast afgift samt udtrædelsesgodtgørelse. 

 

Den 9. juli 1997 indgik den oprindelige ejer af forsyningsadressen og energi-

selskabet aftale om andelsstatus og tilslutning, jf. bilag 1. 

 

Der blev herefter etableret stikledning til ejendommen, men da den tidligere 

ejer fortrød, blev der ikke etableret intern installation. Ejendommen blev her-

efter kun forsynet med varmt brugsvand (bilag 2). 

 

Den 15. oktober 2006 købte forbrugeren installationsadressen,  

, som udgør m2 142 (jf. BBR-registret) opvarmet med el og 

brændeovn.  

 

I forbindelse med købet underskrev forbrugeren et dokument betegnet ”ejer-

skifteerklæring” (bilag 3), af hvilket det fremgik, at forbrugeren indtrådte som 

andelshaver i energiselskabet. 

 

Den 12. juli 2010 opsagde forbrugeren forsyningsforholdet med energiselska-

bet. 

 

Energiselskabet meddelte den 28. juli 2010, at udtræden kunne ske pr. 1. ja-

nuar 2013 mod betaling af en række omkostninger, herunder udtrædelses-

godtgørelse. 

 

Forbrugeren gjorde den 20. juni 2011 indsigelse mod at skulle betale fast af-

gift samt omkostningerne ved udmeldelse. 

 

Energiselskabet svarede, at henvendelsen ikke kunne behandles før ca. 2 ½ 

måned senere, hvorfor forbrugeren indbragte sagen for nævnet. 
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Parterne blev efterfølgende enige om, at forbrugeren kunne fortryde opsigel-

sen, hvilken mulighed forbrugeren benyttede sig af den 13. oktober 2011 og 

30. januar 2012. 

 

Energiselskabet bekræftede den 14. februar 2012, at opsigelse var tilbage-

kaldt, men oplyste samtidigt, at udtræden kunne ske mod betaling af kr. 

42.055,21, betinget af skriftlig opsigelse inden 30. juni samme år (bilag 4).  

 

Forbrugeren bekræftede pr. mail at ville betale beløbet (bilag 5), hvorefter 

energiselskabet udstedte faktura pålydende kr. 41.783,71 (bilag 6). 

 

Forbrugeren har oplyst, at have indbetalt det omtvistede beløb den 16. april 

2012.  

 

Forbrugeren har i dag solgt ejendommen og er fraflyttet denne. 

 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 

 

FORBRUGERENS KRAV: Tilbagebetaling af fast afgift så langt som loven tilla-

der samt tilbagebetaling af kr. 41.783 for omkostninger i forbindelse med ud-

træden.  

 
FORBRUGERENS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for på-

standene gør forbrugeren gældende, at forbrugeren kun har aftaget varmt 

brugsvand og ikke fjernvarme. Forbrugeren har ikke haft mulighed for, at fra-

vælge kontrakten om fjernvarme. 

 

Energiselskabet har betalt alt i forbindelse med etablering af rør mv. uden at 

kræve aftag af varme – kun varmt vand. Den tidligere ejer betalte blot en kro-

ne for tilslutning af varmt brugsvand.  

 

Den faste afgift har ikke været proportional i forhold til forbruget af varmt 

vand. 

 

De opkrævede omkostninger i forbindelse med udtræden er urimelige. 

 

Forbrugerens krav er opgjort på baggrund af bilag 2 og 4 fremlagte opgørel-

ser. 

 

 
ENERGISELSKABETS STANDPUNKT TIL FORBRUGERENS KRAV: Fri-

findelse. 

 

ENERGISELSKABETS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for 

påstanden gør energiselskabet gældende, at fast afgift og omkostninger i for-

bindelse med forbrugerens udtræden er opgjort og opkrævet i overensstem-

melse med energiselskabets vedtægter og gældende regler. 
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SEKRETARIATETS BEHANDLING 

På sekretariatets opfordring har forbrugeren oplyst, at ejendommen ikke er 

omfattet af tilslutnings- og forblivelsespligt.  

 

Der er etableret stikledning til ejendommen, således at ejendommen umiddel-

bart kan forsynes fra energiselskabet. Ejendommens tidligere ejere har dog 

ikke etableret interne installationer, hvilket forbrugeren heller ikke har gjort. 

 

Energiselskabet har oplyst, at forbrugerne oprindeligt indbetalte kr. 100 for 

indmeldelse, og at installationen er ejet af indklagede. 

 

Energiselskabet har videre oplyst ikke at være i besiddelse af opgørelser over 

det samlede tilsluttede antal m2. 

 

Det har ikke været muligt at modtage oplysninger om antallet af energiselska-

bets kunder. 

 

 Til brug for sagen har sekretariatet videre indhentet oplysninger om: 

 

 Energiselskabets beregning af udtrædelsesgodtgørelse. 

 Anmeldte priser og vedtægter. 

 

BILAG TIL SAGEN 

 

Bilag 1: Kontrakt om andelshaverstatus og tilslutning af 9. juli 1997. 

Bilag 2: Varmeopgørelser for 2008 - 2011. 

Bilag 3: Ejerskifteerklæring af 15. november 2006 

Bilag 4: Bekræftelse på fortrydelse af opsigelse af 14. februar 2012. 

Bilag 5: Forbrugerens accept af energiselskabets krav. 

Bilag 6: Faktura nr. 059 af 29. marts 2012. 

 

























   

  

        
          

          
      

   
        

       
         

           
        

 

 
       

            
          

          

  
         

        
            

 

         
        

          
          

         
    

 
            

        
         
            

         
           

          

           
           

  

 








