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SAGSFREMSTILLING 

 

Perioden, der klages over: Ikke relevant. 

 

Påklaget beløb: kr. 38.720. 

 

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 2. september 2009. 

 

Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 24. oktober 2009. 

 

Klageformular modtaget i ankenævnet: 20. januar 2011. 

 

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 8. marts 2011. 

 

Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 2. november 2012. 

 

 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 

Parterne er nået til enighed om en del af kravet, hvorfor sagen alene drejer sig 

om, hvorvidt indklagede er berettiget til at kræve udtrædelsesgodtgørelse i 

anledning af klagers opsigelse af forsyningsforholdet.  

 

Klager indgik den 12. september 1996 aftale med indklagede om levering af 

fjernvarme, jf. bilag 1 og 2, og har aftaget fjernvarme siden. Ejendommen er 

ikke underlagt tilslutnings- eller forblivelsespligt. 

 

Installationsadressen udgør 176 m2, jf. BBR-registeret. 

 

Aftalen blev opsagt af klager den 16. juli 2008 til udtræden den 30. juni 2010. 

 

Indklagede varslede opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i brev af 12. maj 

2009, hvilket krav klager fandt uberettiget. 

 

Indklagede opgjorde sit krav mod klager endeligt i brev af 27. december 2011 

(bilag 3). 

 

Parterne kunne ikke nå til enighed, hvorfor sagen blev indbragt for nævnet. 

 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 

 

KLAGERS KRAV:  

Principalt: Fritagelse for betalig af godtgørelse (udtrædelsesgodtgørelse).  

 

Subsidiært: Udtrædelsesgodtgørelse skal opgøres på baggrund af 176 m2. 
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KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for den principale 

påstand gør klager gældende, at åbningen af en Fakta butik i forsyningsområ-

det samt tilkoblingen af 36 nybyggede huse i 2007 medfører, at indklagede 

har været under løbende udbygning, og derfor ikke opfylder betingelserne for 

at opkræve udtrædelsesgodtgørelse. 

 

Klager gør videre gældende, at der i forbindelse med vurderingen af betingel-

sen om substitution ikke skal tages højde for udmeldinger, som er sket efter 

klagers opsigelse af leveringsforholdet. 

 

Subsidiær påstand: 

Til støtte for den subsidiære påstand gør klager gældende, at indklagede ikke 

er berettiget til at medtage et uopvarmet kælderareal i beregningen af klagers 

udtrædelsesgodtgørelse. 

 

 

INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Indklagedes indlæg i sa-

gen tolkes som en påstand om frifindelse. 

 

INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Indklagedes indlæg i sa-

gen tolkes som et anbringende om, at betingelserne for at opkræve udtrædel-

sesgodtgørelse er opfyldt, og at godtgørelsen er beregnet korrekt. 

 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 

Til brug for behandlingen af nærværende sag har sekretariatet indhentet op-

lysninger om indklagedes vedtægter og økonomi hos Energitilsynet. 

 

Energitilsynet har oplyst, at indklagede ikke har anmeldt sine vedtægter før 

den 23. september 2009.  

 

Indklagedes leveringsbestemmelser ses ikke at være anmeldt. 

 

Indklagede har angående antallet af tilsluttede m2 samt forbrugere oplyst føl-

gende: 

 

I perioden 27. september 2006 til 17. april 2007 blev 36 nye ejendomme 

tilsluttet med et areal på 4.215 m2. 

 

Pr. 16. juli 2008 var 283 forbrugere tilsluttet indklagede med 46.185 m2. 

 

Fra 16. juli til 31. december 2008 modtog værket i alt 5 opsigelser, 2 trak 

imidlertid opsigelsen tilbage. 

 

Den 1. juni 2010 blev en ny Fakta forretning tilsluttet med 717 m2. Arealet 

skulle være køle- og fryserum. I den forbindelse mistede indklagede 216 

tilsluttede m2 – dvs. en samlet tilgang på 501 m2. 

 

Pr. 30. juni 2010 var 278 forbrugere tilsluttet indklagede med 46.189 m2. 
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I 2011 er der tilmeldt 3 nye ejendomme, ligesom 2 ejendomme har ud-

meldt sig ud over klager. 

BILAG TIL SAGEN

Bilag 1: Fjernvarmeforsyningskontrakt af 12. september 1996. 

Bilag 2: Standardleveringsaftale af 21. februar 1996. 

Bilag 3: Slutfaktura af 27. december 2011. 

BILAG UDELADT



   

  

        
          

          
      

   
             

            
          

       

           
           
          
           
              

        

         
           

             
         

    

     
           

         
            

           
 

         
         

            
         

         
       

          
        

   

         
 

  

 






