
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 

 

 

 

Forbruger:  

  

 8300 Odder 

 

    

    

  

  

  

 

Energiselskab: Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.   

 Guldagervej 4C 

 8350 Hundslund 

 

 CVR 1844 0342 

 

 

  

  

 
Klageemne: Fast afgift ▪ Udtrædelse ▪ Klage over beta-

ling af fast afgift ▪ Nedbrændt hus ▪ Ud-

trædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt. 

  

  

 

 

Ankenævnets FORMAND 

sammensætning: Poul Gorm Nielsen 

 UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET 

 Svend Erik Jensen 

 Martin Salamon  

 UDPEGET AF DANSK FJERNVARME 

 Mogens Christensen 

 Carl Hellmers 

 

  

 

 

Sag: SPA-12/06327 

J. nr. 4/1920/0101/0330 

 

Sagsbehandler:  

/SUSJ 

 

 

Sekretariat: 

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN 

 

Carl Jacobsens Vej 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5000 

Fax 4171 5100 

 

CVR  2845 8185 

 

post@energianke.dk 

 

 

   



 

 Side 2 | 4 

12/06327 

 

AFGØRELSE 

Værket, Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a., skal inden 30 dage fra 

dato til forbrugeren,  tilbagebetale 19.590,39 kr. 

 

Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlåns-

rente med tillæg af 7 % fra den 25. april 2012 og til betaling sker. 

 

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. skal i sagsomkostninger til 

ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter 

den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne 

udsender faktura på opkrævning af beløbet. 

 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

Sagsresumé 

Sagen angår betaling af fast afgift for fjernvarmetilslutning i en periode, 

hvor der ikke kan aftages varme, da beboelsesbygningen på installations-

adressen  8350 Hundslund er nedbrændt og ikke genopført.  

 

Forbrugeren blev tilsluttet værket i 1995 ved skriftlig aftale. I 2008 blev 

ejendommen underlagt tilslutnings- og forblivelsespligt. 

 

Den 24. oktober 2010 brændte forbrugerens hus. Der blev ikke opført et 

nyt hus på ejendommen, og grunden blev i juni 2012 solgt til en ny ejer. 

 

I september 2011 sendte værket en faktura på udtrædelsesgodtgørelse for 

udmeldelse af værket. 

 

Da forbrugeren gjorde indsigelse imod kravet, fortsatte værket med at op-

kræve – og opkræver fortsat – fast afgift af forbrugeren. Sagen blev derfor 

indbragt for nævnet i marts 2012. 

 

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, varmeværkets 
leveringsbestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynet i medfør af var-
meforsyningslovens § 21, øvrige bestemmelser i den til enhver tid gælden-
de varmeforsyningslov, samt andre relevante love, herunder navnlig aftale- 
og købeloven. 
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Udtrædelse af værket 

Nævnet konstaterer, at forbrugerens ejendom er underlagt forblivelses-

pligt. Udtrædelse af værket vil derfor kræve en dispensation fra kommu-

nen. Som sagen foreligger oplyst, er en sådan dispensation ikke givet, og 

værket kan dermed ikke opkræve forbrugeren udtrædelsesgodtgørelse.  

 

Fast afgift 

Forbrugeren er ikke forpligtet til at betale fast afgift efter salget af ejen-

dommen. Et eventuelt betalingskrav må efter meddelelse om ejendomssal-

get rettes mod den nye ejer af ejendommen. 

Nævnet lægger til grund, at ejendommen nedbrændte og at forsyningsled-

ningen derefter blev afproppet. Så længe der ikke er opført en ny ejendom, 

er der ikke mulighed for at aftage fjernvarme.  

 

Indtil der eventuelt opføres en ny bygning, som kan forsynes med og aftage 

fjernvarme, kan fjernvarmeforsyningen ikke opkræve fast afgift af forbru-

geren. Pligten til at betale fast afgift indtræder dog ved en evt. opførelse af 

en bygning på grunden.  

 
Beregning af tilgodehavende 

Den hos forbrugeren opkrævede og betalte faste afgift skal derfor tilbage-

betales for perioden 25. oktober 2010 til og med marts 2013.  

 

Nævnet finder, at forbrugerens tilbagesøgningskrav for perioden 25. okto-

ber 2010 til marts 2013 rettelig kan opgøres til 19.590,39 kr. Beløbet udgør 

forbrugerens betaling af fast afgift i perioden.  

 
Morarenter 
Efter § 3 og § 5 i renteloven, lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 
2002, har forbrugeren krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet, når 
der er gået 30 dage efter den dag, da forbrugeren afsendte eller fremsendte 
anmodning om betaling. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til 
Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det på-
gældende år med et tillæg på 7 %.  
 
Forbrugerens krav om tilbagebetaling er senest med rentevirkning fremsat 
i forbindelse med indgivelse af klagen til ankenævnet. Kravet forrentes her-
efter efter renteloven 30 dage efter, at værket er gjort bekendt med sagens 
behandling ved ankenævnet og dermed det af forbrugeren fremsatte beta-
lingskrav. Klagen er ved e-mail - adresseret til værket ved andelsselskabets 
formand - sendt i høring den 26. marts 2012. Forbrugerens krav forrentes 
således fra d. 25. april 2012 til betaling sker. 

 

Sagsomkostninger og klagegebyr 

Nævnet beslutter i denne sag, at værket skal betale sagsomkostninger på 

8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets 

vedtægter og bilagets punkt 1 a. 

 

   



 

 Side 4 | 4 

12/06327 

 

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales til forbrugeren i medfør 

af ankenævnets vedtægter § 25, stk. 2, til den af forbrugeren oplyste bank-

konto. 

 

 
ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 11. MARTS 2013 
 

 

 

 

 

 Poul Gorm Nielsen 

  formand 

   / 

          for Susanne Sjøgren 

     Georg Ferdinandsen 

         specialkonsulent 

 

   






