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AFGØRELSE 
Forbrugeren, , fritages for til selskabet, TREFOR Varme 
⅍, at betale opkrævningen på 23.147,99 kr. for målt og registreret varme-
forbrug i perioden fra 31. december 2014 til 31. marts 2015.  
 
Forbrugeren skal i stedet betale for et beregnet varmeforbrug i perioden, 
der beregnes i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes de retningslin-
jer, der er udarbejdet i Dansk Fjernvaremes vejledning: "Beregning af 
Fjernvarmeforbrug" baseret på de tidligere års forbrug. 
 
I det omfang forbrugsberegningen viser, at forbrugeren allerede har indbe-
talt et større beløb end det beregnede, skal TREFOR Varme ⅍ inden 30 
dage fra forkyndelsen af denne afgørelse tilbagebetale det for meget betalte 
beløb til forbrugeren. 
 
Hverken TREFOR Varme ⅍ eller forbrugeren skal betale morarenter efter 
renteloven. 
 
TREFOR Varme ⅍ betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostnin-
ger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet.  
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af ankenævnet til forbru-
geren. 
 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om et registreret højt forbrug i en periode, hvor forbrugs-
adressen har været delvis ubeboet, grundet renovation.  
 
Forbrugerens bolig er under renovation fra maj 2014 til februar 2015.  
 
I april 2015 opdagede forbrugeren, at der via PBS stod et beløb på 
23.147,99 kr. til opkrævning fra selskabet, for et registreret varmeforbrug i 
perioden 31. december 2014 til 31. marts 2015. 
 
Han kontaktede derefter selskabet for at klage over det høje forbrug.  
 
Parterne aftalte, at beløbet i første omgang skulle annulleres på PBS, og at 
selskabet ville undersøge sagen nærmere.  
 
Forbrugeren kontaktede en VVS installatør, der den 5. maj 2015 undersøgte 
varmemåleren for fejl.  
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VVS installatøren fandt ingen fejl, men han oplyste forbrugeren om, at det 
ikke var usædvanligt at der kunne være tale om en periodisk fejl på måle-
ren.  
 
Den 16. juni 2016 blev der foretaget en målerundersøgelse på et akkredite-
ret målerlaboratorium, som ikke påviste fejl på måleren.  
 
Selskabet afviste derfor en reduktion af forbruget, og fastholdte at opkræve 
det registrerede forbrug. 
 
Parterne kunne ikke blive enige om en fælles løsning, og klagen blev ind-
bragt for nævnet den 3. november 2016.  
 

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, varmeforsy-
ningsvirksomhedens 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. 
 
Målt og faktureret forbrug 
Der har i denne sag ikke kunnet opnås enighed mellem forbrugeren og 
varmeforsyningsvirksomheden om størrelsen af varmeforbruget i den på-
klagede periode. Varmeforsyningsvirksomheden har fastholdt, at der skal 
betalers for det registrerede antal forbrugsenheder, der er målt på varme-
måleren. Forbrugeren mener derimod, der skal betales for væsentligt min-
dre antal forbrugsenheder. 
 
Efter nævns- og retspraksis påhviler det en forbruger at dokumentere eller 
sandsynliggøre en påstand om, at det målte forbrug ikke svarer til det fakti-
ske forbrug. 
 
Varmemåleren er efterfølgende blevet undersøgt i en prøvestand hos Lan-
dis + Gyr i Horsens og fundet fejlfri. Der er heller ikke er påvist andre om-
stændigheder, der kunne være årsag til eventuel fejlregistrering og logning 
af data. 
 
Målerundersøgelsen er sket på et målerlaboratorium, der er ejet af Landis + 
Gyr, der er fabrikant og leverandør af varmemåleren til varmeforsynings-
virksomheden. Uanset dette lægger nævnet til grund, at Landis + Gyr’s må-
lerlaboratorium er certificeret og dermed DANAK akkrediteret, og at un-
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dersøgelsen er sket i overensstemmelse de målerregulatoriske forskrifter 
herfor.  
 
Der er efter det foreliggende ikke er oplysninger eller omstændigheder, der 
giver grundlag for, at ankenævnet iværksætter og bekoster en kontrolun-
dersøgelse af varmeelmåleren på et andet DANAK eller SWEDAC akkredite-
ret målerlaboratorium. 
 
Der har således på undersøgelsestidspunktet ikke kunnet påvises fejl eller 
årsager til fejlregistreringer ved måleren.  
 
Herefter er udgangspunktet, at energiselskabet kan afregne forbrugeren for 
det antal forbrugsenheder, som fremgår af målervisningerne, medmindre 
det på anden måde kan sandsynliggøres, at der kan have været en periodisk 
fejlvisning på målerne, som målerundersøgelsen ikke har kunnet påvise. 
 
Andre bevisomstændigheder 
Nævnet har gennemgået de indsendte logdata for målinger på varmemåle-
ren og vurderer på baggrund af forbrugerens forbrugsdata i perioden fra 
den 31. december 2014 og frem til den 31. marts 2015. 
 
Nævnet vurderer, at målerdataforløbet er så uforklarligt stort og af en så-
dan usandsynlig karakter, at det indikerer, at det ikke med rimelighed kan 
anses for sandsynligt, at der er forbrugt den energi, der er registreret på 
varmemåleren. Dette må således skyldes enten en ikke konstaterbar perio-
disk fejlregistrering eller periodisk fejl på følere, som så sender forkerte 
informationer til måleren. 
 
Dette indebærer, at det registrerede antal forbrugsenheder på den omtvi-
stede varmemåler ikke i det konkrete tilfælde modsvarer det reelle varme-
forbrug i perioden.  
 
Beregning af varmeforbruget  
Varmeforsyningsvirksomheden kan af de nævnte grunde ikke med rimelig-
hed fakturere forbrugeren på baggrund af de loggede målerdata. Forbruge-
ren fritages derfor for det fremsatte betalingskrav på 23.147,90 kr. for 
varmeforbruget på faktura nr. 112900402072 af 01-05-2015, som er en 
fælles faktura for el, vand, varme og betalingsgebyr til NETS i den pålagede 
periode. 
 
Forbrugeren skal dog betale for et realistisk varmeforbrug i perioden. Når 
varmemålernes registreringer ikke kan lægges til grund for forbrugsafreg-
ningen, må der i stedet foretages en beregning i overensstemmelse med de 
retningslinjer, der er udarbejdet i Dansk Fjernvarme og fremgår af forenin-
gens vejledning: „Beregning af Fjernvarmeforbrug“ med udgangspunkt i de 
tidligere varmeafregningsårs forbrug. 
  

   






