
 
 
 
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
 
 
 
Forbruger:  
  
 9381 Sulsted 
 
 
 
Energiselskab: Aalborg Varme ⅍  

CVR 3727 1616 
(Hjulmagervej 20, 9100 Aalborg) 
 
v/ Aalborg Service ⅍  
CVR 3316 4610 
 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 

 
 
 
Klageemne: Energisparetilskud ▪ Klage over afslag på 

udbetaling af tilskud ▪ Skift fra gasfyr til 
fjernvarme ▪ Prisstigning. 

 
 
 
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-16/04458 

 

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 
 

 



 
 
 
 

 
 2 | 4 

16/04458 
 
 

AFGØRELSE 
Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, , medhold i 
det fremsatte krav overfor varmeforsyningsselskabet, Aalborg Varme ⅍.  
 
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 drejer sig om fjernvarmelevering til forbrugerens adresse: 

 9381 Sulsted.  
 
Forbrugeren klager over afslag på energitilskud for konvertering fra natur-
gas til fjernvarme samt stigende varmepris pr. 1. juli 2016.  
 
Den 1. juli 2014 indgik forbrugeren aftale med selskabet om tilslutning og 
levering af fjernvarme.  
 
Den 29. november 2015 sendte forbrugeren en mail til selskabet med krav 
om udbetaling af energitilskud.  
 
Selskabet afviste imidlertid forbrugerens krav, idet de henviste til, at til-
skrivningsretten til den opnåede energibesparelse var overdraget i forbin-
delse med accept af tilbuddet, samt at denne indgår i kampagnerabatten.  
 
Den 18. marts 2016 varslede selskabet prisstigninger til forbrugerne pr. 1. 
juli 2016.  
 
Efterfølgende indbragte forbrugeren 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. 
 
 
Nævnets kompetence 
Ankenævnets vedtægter indeholder i § 2 følgende om nævnets kompeten-
ce: 
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   § 2. Ankenævnet behandler civilretlige klager fra forbrugere mod energi-
virksomheder, som er etableret i Danmark, vedrørende forbrugeraftaler om 
køb og levering af elektricitet, by- og naturgas og fjernvarme samt andre 
varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. 
   … 
   Stk. 7. Hvis køb af en vare eller tjenesteydelse er betinget af indgåelse 
af en aftale om en energiydelse, og klagen hovedsageligt vedrører elektri-
citet, by- eller naturgas, energi til bygningers opvarmning og forsyning med 
varmt vand, kan ankenævnet også behandle eventuelle spørgsmål, der 
vedrører varen eller tjenesteydelsen, jf. dog § 4. 

 
Nævnet konstaterer, at sagen drejer sig om en tvist om berettigelsen af et 
energisparetilskud. Da sagen samtidig vedrører prisen ved tilslutning af 
fjernvarme, finder nævnet, der er den fornødne sammenhæng ifølge ved-
tægtens § 2, stk. 7. Nævnet har således kompetence til at behandle klagen.  
 
 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed 
er reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmevær-
kets/bygasselskabets almindelige leveringsbestemmelser og eventuelle 
tekniske bestemmelser, 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. 
 
 
Energisparetilskuddet 
Tilskudsordningen tager udgangspunkt i aftale af 13. november 2012 mel-
lem klima-, energi- og bygningsministeren og energiforsyningsselskaberne 
inden for el-, by-, naturgas- og varmeforsyningsselskaber samt olieleveran-
dører. 
 
Aftalen betyder, at varmeforsyningsselskabet skal yde en konkret indsats, 
der medvirker til gennemførsel af en energibesparelse hos slutbrugere.  
 
Der er metodefrihed for det enkelte selskab, som også selv vurderer, hvilke 
projekter de vil støtte. 
 
Nævnet konstaterer herefter, at varmeforsyningsselskabet har lavet en 
kampagneordning, hvorefter der ydes rabat ved konvertering fra naturgas 
til fjernvarme.  
 
Der er i denne ordning indregnet en rabat, som svarer til beløbet på til-
skuddet. Derfor finder nævnet, at forbrugeren i det konkrete tilfælde ikke 
er blevet dårligere stillet, idet tilskuddet er indregnet i tilbuddet.  
 






