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SAGSFREMSTILLING 

 

Perioden, der klages over: Klagen angår vilkår for udtræden. 

 

Påklaget beløb: kr. 143.416,47 (under sagsbehandlingen korrigeret til kr. 

115.926,55) med tillæg af kr. 3.000 – 5.000 i frakoblingsomkostninger. 

 

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 8. november 2010. 

 

Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 22. november 2010. 

 

Klageformular modtaget i ankenævnet: 25. marts 2011. 

 

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. april 2011. 

 

Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. september 2012. 

 

 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 

Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede er berettiget til hel eller delvis beta-

ling af udtrædelsesgodtgørelse, og om opsigelsesvarslet skal forkortes. 

 

Installationsadressen blev tilsluttet fjernvarmenettet efter aftale mellem den 

tidligere ejer af ejendommen og indklagede 

 

Indklagedes vedtægter er ikke tinglyst på installationsadressen. 

 

Klager købte i december 2009 ejendommen, og har sidenhen aftaget fjern-

varme fra indklagede. Parterne er uenige om, hvorvidt klager har modtaget 

og/eller var bekendt med indklagedes vedtægter ved overtagelsen af ejen-

dommen. 

 

Installationsadressen udgør 774 m2 erhvervsareal fordelt på 2 bygninger, jf. 

BBR registeret (bilag 1).  

 

Den 1. oktober 2010 indhentede klager oplysninger om vilkårene for udtræ-

den af indklagede.  

 

Indklagede svarede den 22. oktober 2010, at udtræden kunne ske mod beta-

ling af udtrædelsesgodtgørelse for 3 andele, svarende til kr. 143.416,47, samt 

kr. 3.000 – 5.000 i frakoblingsomkostninger (bilag 2). Udtræden kunne ske 

med 18 måneders varsel.  

 

Den 8. november 2010 meddelte klagers advokat indklagede, at klager ønske-

de at udtræde af andelsselskabet med kortest muligt varsel, og uden betaling 

af udtrædelsesgodtgørelse. 

 

Indklagedes advokat afviste den 18. november 2010, at udtræden kunne ske 

uden betaling, og med et kortere varsel end 18. måneder. 
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Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for nævnet. 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 

 

KLAGERS KRAV:  

Påstand 1: Indklagede skal principalt tilpligtes at anerkende, at klager 

kan udtræde af indklagede mod betaling af de faktiske om-

kostninger forbundet med klagers udtræden, svarende til 

maksimalt kr. 5.000. 

 

Påstand 2: Indklagede tilpligtes endvidere at anerkende, at klager har 

ret til at udtræde med 3 måneders varsel. 

 

Subsidiært 1: Indklagede tilpligtes at anerkende, at klager maksimalt skal 

betale for én andel ved udtræden, og at godtgørelsen skal 

opgøres på udtrædelsestidspunktet. 

 

Subsidiært 2: Indklagede tilpligtes ligeledes at anerkende, at klager har 

ret til at udtræde med et varsel, der er kortere end 18 må-

neder. 

 

KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for både de prin-

cipale og subsidiære påstande gør klager gældende, at sagen skal vurderes på 

baggrund af tinglysnings- og varmeforsyningsloven. 

 

Det gøres gældende, at klager ikke har indgået aftale om at blive andelshaver, 

og at klager ikke før sin opsigelse har modtaget kopi af indklagedes vedtægter. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at indklagedes vedtægter ikke er tinglyst på 

klagers ejendom. 

 

Klager er derfor ikke andelshaver, og følgelig ikke forpligtet af indklagedes 

vedtægter.  

 

Klager er derfor berettiget til at udtræde mod betaling af de faktiske omkost-

ninger ved frakobling, dog maksimalt kr. 5.000, uden betaling af udtrædelses-

godtgørelse og med et rimeligt varsel, svarende til 3 måneder. 

 

Indklagede er desuden økonomisk veldrevet, ligesom der foreligger planer om 

udvidelse af fjernvarmenettet. Betingelserne for at opkræve udtrædelsesgodt-

gørelse hos klager er derfor ikke er til stede. 

 

Subsidiært: 

Til støtte for den subsidiære påstand gør klager gældende, at udtrædelses-

godtgørelsen skal opgøres på udtrædelsestidspunktet og ikke opsigelsestids-

punktet. I modsat vil klagers løbende indbetalinger efter opsigelsen ikke 

komme klager til gode. 



 Side 4 

12/04802 

 

Det gøres videre gældende, at der til klagers ejendom kun er én tilslutning, 

hvorfor det er unaturligt, at klager skulle betale for tre andele.  

 

Skulle nævnet finde, at klager skal betale for tre andele gøres det gældende, at 

dette forudsætter tinglysning af forpligtelsen på klagers ejendommen, hvilket 

ikke er sket. 

 

 

INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Klager skal til ind-

klagede betale kr. 115.926,55 i udtrædelsesgodtgørelse samt kr. 3.000 – 5.000 

for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen. 

 
INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for påstan-

den gør indklagede gældende, at sagen skal vurderes på baggrund af de aftale- 

og andelsretlige regler. 

 

Klager var ved købet af sin ejendom bekendt med, at indklagede forsynede 

ejendommen med fjernvarme, ligesom klager var bekendt med indklagedes 

vedtægter. Klager har derfor ikke været i god tro om indklagedes vedtægter.  

 

Klager har ikke gjort indsigelse mod indklagedes vedtægter, ligesom klager 

har deltaget på generalforsamling. Af indkaldelserne til generalforsamling har 

det fremgået, at indklagede er organiseret som andelsselskab.  

 

Klager er derfor andelshaver, og som sådan forpligtet af indklagedes vedtæg-

ter. 

 

Af sidste afsnit i en utrykt Vestre Landsrets afgørelse af 29. juni 2001, fremgår 

det, at en andelshaver kan udtræde af indklagede i overensstemmelse med 

indklagedes vedtægter. 

 

Derfor er klager fra udtrædelsestidspunktet forpligtet til at betale de faktiske 

omkostninger forbundet med udtræden jf. vedtægternes punkt 5.2. 

 

Under henvisning til samme bestemmelse er klager forpligtet til at betale kla-

gers andel af varmeværkets gæld, svarende til kravet i nærværende sag. 

 

Opgørelse af kravet 

Indklagede har oplyst, at udtrædelsesgodtgørelsen er beregnet således: 

 

Tallet ud for ”Saldo ultimo” under ”Materielle Anlægsaktiver”, jf. side 12 i ind-

klagedes årsrapport (årsrapport 2009/10), er divideret med antallet af andele 

multipliceret med de af klager ejede andele dvs. (4.173.356/108) x 3= kr. 

115.926,55. 

 

Udtrædelsesgodtgørelsen skal, i overensstemmelse med administrativ praksis, 

beregnes på opsigelsestidspunktet. 

  

Kravet om 18 måneders udtrædelsesvarsel fremgår af vedtægternes pkt. 5.1. 
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Betaling af faste udgifter i opsigelsesperioden er en kontraktmæssig forplig-

telse. 

 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 

Pkt. 5.1 og 5.2 i indklagedes vedtægt har følgende ordlyd, jf. de af parterne 

fremlagte dokumenter: 

 

 

 

 

 

 





   

  

        
          

          
      

  
             

          
    

          
            
           

           

   
        

       
         
           

         
          

      

 
           

            
            

     

         
            

        

          
             

  

 
         

          
            

   

           
           

           

  

 






