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Varmeforsyningsselskabet E.ON Varme Danmark ApS kan i forbindelse med 

 udtræden som kunde hos varmeforsyningsselskabet i 

egentlig udtrædelsesgodtgørelse kræve betaling af 48.677,74 kr. Beløbet er 

momsfrit. Fra dette beløb skal fratrækkes forbrugerens allerede indbetalte 

afdrag på anlægsgælden (andelen af den faste afgift i opsigelsesperioden). 

 

Forbrugeren skal ikke betale morarenter mv. af det beløb, som varmeforsy-

ningsselskabet tidligere har opgjort i sagen. 

 

E.ON Varme Danmark ApS skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 

8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura 

på opkrævning af beløbet. 

 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

Kort sagsresumé 

Sagen drejer sig om, hvorvidt varmeforsyningsselskabet er berettiget til at 

opkræve udtrædelsesgodtgørelse i anledning af forbrugerens opsigelse af 

forsyningsforholdet, og om i givet fald hvilket beløb, forbrugeren skal beta-

le. 

 

Forbrugeren underskrev den 11. april 1996 en tilslutningsaftale med NESA 

Varme, der på daværende tidspunkt ejede og drev varmeforsyningen i Sten-

løse (Slagslunde fjernvarmeforsyningsområde).  

 

Forsyningsadressen udgør et beboet areal på 170 m2, og ejendommen er 

ikke underlagt nogen varmeforsyningsplan med tilhørende tilslutnings- 

og/eller forblivelsespligt. 

 

Den 1. oktober 2005 frasolgte NESA Varme ⅍ i forbindelse med NESA’s 

fusion med DONG Energy varmeforsyningen i Slagslunde til E.ON Varme 

Danmark ApS. 

 

Den 28. november 2006 opsagde forbrugeren sin varmeleveringsaftale med 

varmeforsyningsselskabet til ophør den 1. maj 2007. 

 

Varmeforsyningsselskabet svarede, at forbrugeren kunne udtræde med 18 

måneders varsel med virkning fra 30. april 2008 og mod betaling af udtræ-

delsesgodtgørelse på anslået 74.000 kr. 
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Den 3. januar 2008 gjorde forbrugeren indsigelse herimod og gjorde gæl-

dende, at opsigelse kunne ske uden betaling af udtrædelsesgodtgørelse, 

hvilket varmeforsyningsselskabet bestred. 

 

Varmeforsyningsselskabet opgjorde den 28. maj 2010 sit krav mod forbru-

geren til 84.323 kr. 

 

Parterne kunne ikke nå til enighed om vilkårene for forbrugerens udtræden 

og ophør med modtagelse af varmt vand til opvarmning. Sagen blev ind-

bragt for ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET. 

 
NÆVNETS VURDERING 

Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 

med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 

 

Udtrædelsesgodtgørelse 

Frem til november 2004 behandlede Energitilsynet (afløseren for Gas- og 

Varmeprisudvalget) og Energiklagenævnet som ankeinstans forbrugersa-

ger om vilkår for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse og beregnings-

grundlaget efter reglerne i varmeforsyningsloven. I denne administrative 

praksis er der udviklet tre betingelser for, at et varmeforsyningsselskab kan 

opkræve betaling af en udtrædelsesgodtgørelse. Synspunktet har været, at 

den forbruger, der ønskede at ophøre med at aftage varme fra et varme-

værk/varmeforsyningsselskab og dermed udtræde af fællesskabet, skulle 

betale sin forholdsmæssige andel af varmeforsyningsselskabets gæld på 

udtrædelsestidspunktet. 

 

Den økonomiske begrundelse for at tillade opkrævning af udtrædelses-

godtgørelse er at sikre, at de øvrige varmeforbrugere, der fortsat aftager 

varme fra forsyningsselskabet, ikke bliver påført en økonomisk byrde ved 

at en forbruger træder ud. Dette hensyn betegnes i andelsretten som ”prin-

cippet om at rydde økonomisk op efter sig”. 

 

Ved en reform af klageadgange på energiområdet blev det i el-, naturgas og 

varmeforsyningslovene fastsat, at Energitilsynet (og dermed også Energi-

klagenævnet som ankeinstans) fra 1. november 2004 ikke længere skal 

behandle forbrugernes civilretlige klager. Disse klager skal i stedet behand-

les af det private, godkendte ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, der blev op-

rettet per samme dato. Det er både af ankenævnet og Energiklagenævnet 

afgjort, at sager om hjemmel til og beregning af størrelsen af udtrædelses-

godtgørelse er en civilretlig tvist, der således kan behandles af ankenævnet 

og/eller domstolene. 

 

Af Energitilsynets og Energiklagenævnets praksis fremgik, at de udviklede 

betingelser samtidigt skal være opfyldt, før der kan opkræves udtrædelses-

godtgørelse. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET har i sin praksis lagt den ud-

viklede praksis til grund for sine afgørelser. 
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De tre betingelser for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er herefter: 

 

1. Hjemmel i en aftale, fx i gyldige og bindende vedtægter for andels-

selskaber, hvor forbrugeren er andeshaver og/eller i gyldige leve-

ringsbestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynets offentlige 

varmeregister. 

2. Varmeværket/varmeforsyningsselskabet må ikke på opsigelses-

tidspunktet være økonomisk veldrevet (økonomi). 

3. Den ledigblevne kapacitet, der opstår ved forbrugerens udtræden, 

må ikke kunne afsættes til anden side i det eksisterende forsynings-

net (udbygning). 

 

Hvilken enhed angår kundeforholdet 

Det indklagede varmeforsyningsselskab ejer og driver flere fremføringsan-

læg (distributionsanlæg) til fremføring af opvarmet vand, herunder Slags-

lunde-anlægget. Distributionsanlæggene køber varme fra et tilkoblet pro-

duktionsanlæg, som er ejet og drevet af E.ON Produktion Danmark A/S. 

Opdelingen af produktions- og distributionsaktiviteter skyldes varmeforsy-

ningslovens § 23 g, stk. 1, 1. pkt., som har følgende ordlyd: 

 

”Driften af anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp skal udøves 

i et selvstændigt selskab, såfremt anlægget ikke ejes af en eller flere 

kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende 

anlæg, eller af kommuner og forbrugere i forening. …” 

 

Varmeforsyningsselskabet har ikke efter det oplyste harmoniseret priserne 

for sine anlæg, og hvert anlæg anmelder derfor selvstændige budgetter og 

regnskaber til Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 23, stk. 

1. 

 

Budgetter og regnskaber fra distributionsanlægget i Slagslunde er derfor 

helt uafhængige af omkostninger og indtægter – herunder anlægsgæld i de 

øvrige distributionsanlæg, der er ejet af E.ON Varme Danmark ApS. 

 

Det er på den baggrund nævnets holdning, at kun den varmeprismæssige 

økonomi i Slagslunde-anlægget har betydning for både forbrugeren i nær-

værende sag og de øvrige forbrugere, der er tilsluttet Slagslunde-anlægget. 

Tilsvarende vil også gælde for andre varmeforbrugere, der er tilsluttet de 

andre distributionsanlæg, som E.ON Varme Danmark ApS ejer. 

 

Nævnet træffer derfor afgørelse om, at alene Slagslunde-anlæggets forhold 

skal lægges til grund for vurderingen af, om betingelserne om udbygning og 

økonomi er opfyldt i denne sag. 

  

Nævnet finder således, at Energitilsynets tilkendegivelse fra 31. maj 2010 

ikke kan anvendes i denne civilretlige sag, idet grundlaget for vurderingen 

så i stedet ville have været de samlede økonomiske forhold hos E.ON Varme 

Danmark ApS, og ikke hos distributionsanlægget (Slagslunde-anlægget). 
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Vedrørende kravet om hjemmel (aftaleretligt grundlag for opkrævnin-

gen) 

Nævnet har i relation til spørgsmålet om varmeforsyningsselskabets hjem-

mel til opkrævningen af udtrædelsesgodtgørelse lagt vægt på, at en anmel-

delse til Energitilsynet af leveringsbestemmelser efter varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 3, alene er en offentligretlig gyldighedsbetingelse. 

 

Om anmeldte leveringsbetingelser er forpligtende over for forbrugerne og 

dermed udgør tilstrækkelig hjemmel, må vurderes efter de aftaleretlige 

regler, herunder om fx byrdefulde vilkår er forudgående varslet ved indivi-

duel kommunikation med rimelige varsler, jf. de almindelige forbrugerretli-

ge principper, som også er kommet til udtryk i henholdsvis § 5, stk. 1, og § 

4, stk. 1, i bekendtgørelserne om forbrugerbeskyttelse på el- og naturgas-

forsyningsområdet samt § 15 i markedsføringsloven.  

 

Forbrugeren underskrev i 1996 en aftale om tilslutning til fjernvarmenettet 

i Slagslunde med indgåelse af aftale om levering af fjernvarme fra ”fjern-

varmeforsyningen i Slagslunde”, der var ejet af ”NESA ⅍”.  

 

I tilslutningsaftalen er der – som med de øvrige varmeforbrugere i området 

- aftalt en uopsigelig bindingsperiode for forbrugeren på 20 år fra idriftsæt-

telsestidspunktet af Slagslunde-anlægget. 

 

Aftaleforholdet mellem forbrugeren og varmeforsyningsselskabet (dengang 

NESA) var derfor reguleret af den individuelle tilslutningsaftale og ”Almin-

delige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESA’s kraftvarmeværk i 

Slagslunde”, revideret den 7. november 1995 (herefter 1995-betingelserne). 

 

E.ON Varme Danmark ApS har ikke - trods opfordringer hertil - dokumen-

teret, at forbrugeren på noget tidspunkt er blevet varslet eller orienteret 

om ændringer i leveringsbestemmelser, hverken af det daværende NESA 

Varme ⅍ eller E.ON Varme Danmark ApS.  

 

For at afklare de aftaleretlige forhold mellem forbrugeren og E.ON Varme 

Danmark ApS i denne sag, tager nævnet udgangspunkt i den domspraksis, 

der for tiden foreligger på området. 

 

Østre Landsret har i 3 domme fra 28. februar 2013 (sagerne B-419-12, B-

420-12 og B-421-12) betonet, at forudsætningen for leveringsbetingelsers 

forpligtende virkning – ud over den offentligretlige anmeldelse til Energitil-

synet, er, at den forpligtede var orienteret om ændringer i leveringsbetin-

gelserne. 

 

På den baggrund og i mangel af dokumentation for gyldig varsling af andre 

leveringsbetingelser afgør nævnet derfor, at det er 1995-betingelserne, der 

sammen med tilslutningsaftalen fra 1996 regulerede forbrugerens opsigel-

se på opsigelsestidspunktet. 
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Dette aftalegrundlag forudsætter imidlertid en gensidig uopsigelighed i 20 

år fra anlæggets idriftsættelse, og indeholder derfor ikke regulering af opsi-

gelse af leveringsforholdet. 

 

En uopsigelig aftale om levering af fjernvarme kan dog tilsidesættes, jf. Hø-

jesterets dom, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1987, side 422 ff. Højeste-

ret fandt – til trods for den 20 årige gensidige uopsigelighed – ikke anled-

ning til at tilsidesætte Monopolankenævnets og Gas- og Varmeprisudval-

gets beslutning om, at udtræden kunne ske, men at betaling af en godtgø-

relse i denne sammenhæng var rimeligt. 

  
I denne sag er forbrugeren derfor berettiget til at opsige forsyningsforhol-

det mod betaling af de direkte, faktiske omkostninger til afbrydelse af for-

brugerens tilslutning til nettet samt en godtgørelse til det varmeforsynings-

selskab som kunden aftaleretligt er forpligtet overfor. Retten til at kræve 

betaling af godtgørelse er dog betinget af, at de tidligere omtalte to øvrige 

betingelser er opfyldt. 

 

Vedrørende opsigelsesvarsel 

Under henvisning til at forbrugeren på opsigelsestidspunktet havde aftaget 

fjernvarme i ca. 10 år, har varmeforsyningsselskabet krav på et passende 

opsigelsesvarsel, jf. også nyligt afsagte domme fra Vestre landsret. Nævnet 

finder herefter ikke anledning til at tilsidesætte det af varmeforsyningssel-

skabet fastsatte varsel på 18 måneder til udløbet af et varmeår. Varslets 

længde er sædvanlig i fjernvarmebranchen og er heller ikke blevet anset for 

at være urimeligt langt af Vestre Landsret i de nyligt afsagte domme.   

 

Vedrørende økonomi og udbygning 

Af oplysninger fra tidligere sager ved Energitilsynet og Energiklagenævnet 

blev det konstateret, at distributionsanlægget i Slagslunde oplevede en 

større tilslutning af kunder og forsynede kvadratmetre i perioden op til 

forbrugerens opsigelse. På dette tidspunkt oplevede varmeforsyningssel-

skabet dog samtidig en stigning i antallet af forespørgsler vedrørende ud-

træden, ligesom 3 forbrugere opsagde forsyningsforholdet.  

 

Hertil kommer, at anlæggets priser ifølge de offentliggjorte oversigter over 

fjernvarmepriser i Danmark på Energitilsynets hjemmeside stedse har væ-

ret høje og samlet set stigende.  

 

På denne baggrund vurderer nævnet, at Slagslunde-anlægget ikke kan an-

ses for at være under løbende udbygning. Tilsvarende er udsigten til, at den 

tiloversblevne kapacitet, der bliver ledig ved forbrugerens udtræden, kan 

afsættes til anden side meget ringe. 

 

Det er derfor nævnets vurdering, at Slagslunde-anlægget på tidspunktet for 

forbrugerens opsigelse ikke var økonomisk veldrevet.  
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Konklusion vedrørende adgangen til at opkræve udtrædelsesgodtgørel-

se 

Samtlige kumulative betingelser for at opkræve godtgørelse er derfor op-

fyldt efter nævnet vurdering. Nævnet kan derfor ikke give forbrugeren 

medhold i kravet om fritagelse for at betale den egentlige udtrædelsesgodt-

gørelse. 

 

Vedrørende beregning af godtgørelsen 

Varmeforsyningsselskabet anvender overordnet set en model for beregning 

af udtrædelsesgodtgørelse som andre varmeværker/varmeforsyningssel-

skaber, hvorefter den udtrædende forbruger betaler sin forholdsmæssige 

andel af anlægsgælden i det varmeforsyningsanlæg, hvor forbrugeren er 

tilsluttet.  

 

Nævnet konstaterer imidlertid, at varmeforsyningsselskabet ved beregnin-

gen af den i sagen omhandlede godtgørelse, ukorrekt har anvendt regn-

skabsmateriale fra 2007/2008, og i beregningsgrundlaget har inddraget 

poster benævnt ”Beregning for Produktion” og ”Dokumenteret driftsunder-

skud jf. seneste årsregnskab 2007/2008”. 

 

Hvilket varmeregnskabsår 

I praksis fra Energiklagenævnet, Energitilsynet og Ankenævnet på Energi-

området er det fastslået, at økonomien på opsigelsestidspunktet skal være 

udgangspunktet for beregningen af en udtrædelsesgodtgørelse – og ikke 

forholdene ved den faktiske udtræden efter opsigelsesperiodens udløb. 

 

Forbrugeren opsagde forsyningsforholdet i mail af 28. november 2006, og 

varmeforsyningsselskabet har i overensstemmelse hermed gjort gældende, 

at beregningen af godtgørelsen skal tage udgangspunkt i regnskabsmateria-

le fra perioden 2006/2007. 

 

Det må derfor bero på en fejltagelse, at selskabets konkrete beregning af 

godtgørelsen – udarbejdet den 28. maj 2010 – ukorrekt er baseret på regn-

skaber fra perioden 2007/2008. 

 

Varmeforsyningsselskabet skal derfor anvende varmeåret 2006/2007 som 

udgangspunkt for beregningen af forbrugerens godtgørelse. 

 
Vedrørende posten: ”Beregning for Produktion” 
Posten ”Beregning for Produktion” består af to punkter benævnt henholds-
vis ”Anlæggets nedskrevne værdi, jf. Varmeregnskab 2007”, og ”Dokumente-
ret driftsunderskud jf. seneste årsregnskab 2007”. Posten udgør i alt 
5.922.314 kr. eller ca. 30 % af det samlede beregningsgrundlag. Tallene i 
posten stammer fra det juridiske selvstændige selskab E.ON Produktion 
Danmark ⅍. 
Vedrørende dommen fra Retten i Glostrup 
Retten i Glostrup har den 11. juni 2013 afsagt dom i en sag vedrørende be-
rettigelsen af, at E.ON Varme Danmark ApS i beregningsgrundlaget for be-
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regning af udtrædelsesgodtgørelse inddrager anlægsgæld fra selskabet 
E.ON Produktion Danmark ⅍. 
 

Dommens præmis vedrørende produktionsomkostninger er sålydende: 

 
”For så vidt angår sagsøgernes påstand 3, finder retten ikke grundlag 
for at tilsidesætte principperne for den måde, udtrædelsesgodtgørel-
sen er beregnet på, det vil sige som en forholdsmæssig andel af an-
lægssaldoen på udtrædelsestidspunktet. Retten har i den forbindelse 
lagt vægt på det, der er anført ovenfor om hensynet til de tilbagevæ-
rende varmeforbrugere og den forsyningspligt, varmeforsyningssel-
skabet har. Det bemærkes, at retten i den forbindelse finder det uden 
betydning, hvordan E.ON Varme Danmark er organiseret. 
Da der heller ikke i øvrigt er grundlag for at tilsidesætte sagsøgtes be-
regning af udtrædelsesgodtgørelsen for den enkelte sagsøger, frifin-
der retten derfor også E.ON Varme Danmark i forhold til sagsøgernes 
påstand” 

 

Ad anlægssaldo 
E.ON Produktion Danmark ⅍ ejer det produktionsanlæg, der sælger varme 
til E.ON Varme Danmark ApS’ s distributionsanlæg i Slagslunde. 
 
Adskillelsen af produktions- og distributionsaktiviteterne i Slagslunde er 
sket ved lov. Selskaberne er selvstændige ”juridiske personer” i henhold til 
bl.a. selskabs-, årsregnskabs- og varmeforsyningsloven. 
 
Ved opsplitningen af produktions- og distributionsaktiviteterne blev an-
lægssaldoen i Slagslunde-anlægget ligeledes delt mellem de to selskaber. 
Herefter bestod der to selvstændige selskaber med selvstændige anlægs-
saldi knyttet til hvert af de respektive selskabers tekniske anlæg – hen-
holdsvis produktionsanlægget og fremførings-/distributionsanlægget. 
 
I den for nævnet verserende sag skete opsigelsen af forsyningsforholdet 

derfor ikke på et tidspunkt, hvor der kun eksisterede én ”anlægssaldo”, men 

derimod to selvstændige anlægssaldi, hidrørende fra to selvstændige juri-

diske enheder. 
 
Af dommen fra Retten i Glostrup fremgår det ikke, hvilken anlægssaldo det 

er, som varmeforsyningsselskabet E.ON Varme Danmark ApS var berettiget 

til at basere beregningen på, ligesom det heller ikke fremgår, at varmefor-

syningsselskabet var berettiget til at disponere over andre selskabers an-

lægssaldi.  

 

I denne sag kan nævnet konstatere, at varmeforsyningsselskabet bl.a. base-

rer beregningen af godtgørelse på summen af to sammenlagte anlægssaldi 

med fradrag for afskrivninger i selskabet E.ON Produktion Danmark ⅍. 

 
Det fremstår derfor ikke klart, hvorfor anlægssaldoen for et produktionsan-
læg, der er helejet af den selvstændige juridiske enhed E.ON Produktion 
Danmark ⅍, skulle have relevans ved beregningen af forbrugerens udtræ-
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delsesgodtgørelse ved opsigelse af forsyningsaftalen med E.ON Varme 
Danmark ApS, jf. varmeforsyningslovens § 23 g, stk. 1, 1. pkt. 
 
Vedrørende aftaleforholdet 

I de seneste, adskillige domme om udtrædelsesgodtgørelse fra henholdsvis 

Østre Landsret (sagerne 12. afd. B-419-12; B-420-12 og B-421-12 fra 28. 

februar 2013) og Vestre Landsret (sagerne V.L. B-1890-10 fra 10. juni 2011 

og V.L. B-1491-11 fra 11. september 2012) fremgår det tydeligt, at aftale-

retten har afgørende betydning for vurderingen af, om der eksisterer en 

forpligtelse til at betale udtrædelsesgodtgørelse. 

 

I dommen fra Retten i Glostrup fremgår det ikke, om der var nogen aftale-

retlige relationer mellem forbrugerne og E.ON Produktion Danmark ⅍, 

eller om det i øvrigt var aftalt mellem parterne, at en anlægssaldo, der hen-

hørte under et andet, selvstændigt juridisk produktionsaktieselskab, skulle 

medregnes, når E.ON Varme Danmark ApS beregnede udtrædelsesgodtgø-

relsen over for de kunder, som opsagde kundeforholdet. 
 
I denne sag konstaterer nævnet, at der ved den lovpligtige adskillelse af 
produktion- og distributionsaktiviteterne i Slagslunde-anlægget tillige ske-
te en fordeling af anlægssaldoen i anlægget mellem to selvstændige juridi-
ske enheder.  
 
I overensstemmelse med landsretternes seneste praksis tillægger også an-
kenævnet de aftaleretlige relationer afgørende betydning i vurderingen af, 
om der eksisterer en forpligtelse til at betale udtrædelsesgodtgørelse.  
 
En sådan aftaleretlig forpligtende relation er ikke af E.ON Varme Danmark 
ApS dokumenteret at skulle eksistere mellem forbrugeren og E.ON Produk-
tion Danmark ⅍ på opsigelsestidspunktet.  
 
På den baggrund og da der ikke i øvrigt ses at være grundlag for at inddrage 
produktionsselskabets anlægsgæld i beregningsgrundlaget, afgør nævnet, 
at spørgsmålet om størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen i denne sag alene 
skal relateres til de økonomiske forhold, der gjaldt for forbrugerens direkte 
økonomiske og juridiske aftalepart i sagen, dvs. E.ON Varme Danmark ApS. 
 
Nævnet finder afslutningsvis anledning til at fremhæve, at det af E.ON Var-
me Danmark ApS’ s nugældende og anmeldte leveringsbestemmelser frem-
går, at det udelukkende er varmeforsyningsselskabets forhold, der skal 
lægges til grund for beregningen af udtrædelsesgodtgørelse, jf. leveringsbe-
stemmelsernes pkt. 2.17, litra e, jf. pkt. 1.1. 
 
Vedrørende dokumenteret driftsunderskud og fast afgift 

For så vidt angår posten dokumenteret driftsunderskud kan nævnet kon-

statere, at der er tale om varmeforsyningsselskabets underdækning i det 

foregående varmeår, dvs. varmeregnskabsåret 2005/2006.   

 

Dokumenteret driftsunderskud er sædvanligvis indregnet i varmepriserne 

for de efterfølgende varmeregnskabsår, og varmeforsyningsselskabet kan 
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derfor ikke opkræve dette beløb fra forbrugeren, idet E.ON Varme Danmark 

ApS herved vil opnå dobbeltbetaling fra forbrugeren. 

 

Forbrugeren har i øvrigt betalt den faste afgift i hele opsigelsesperioden. 

Dermed har forbrugeren i perioden afdraget på varmeforsyningsselskabets 

anlægsgæld vedrørende Slagslunde-anlægget efter det tidspunkt, hvor be-

regningsgrundlaget for udtrædelsesgodtgørelsen er blevet opgjort.  

 

Forbrugerens afdrag på anlægsgælden skal E.ON Varme Danmark ApS der-

for beregne for denne periode og kreditere den samlede opgørelse. 

 

Konklusion vedrørende beregning af udtrædelsesgodtgørelse 

På baggrund af ankenævnets ovennævnte afgørelser, kan E.ON Varme 

Danmark ApS’ s udtrædelsesgodtgørelse på opsigelsestidspunktet opgøres 

til 48.677,74 kr. 

 

Beløbet er beregnet ved at dividere distributionsanlæggets anlægsgæld 

(11.830.000 kr.), jf. note 2 i det anmeldte varmeregnskab for 2006/2007, 

med antallet af tilsluttede kvadratmetre (41.346 m2) for samme år. Det gi-

ver en m2-pris på 286,34 kr. per m2. Enhedsprisen ganges herefter med 

forbrugerenens tilsluttede areal (170 m2). Herved fremkommer et beløb på 

48.677,74 kr.. Fra dette beløb skal fratrækkes forbrugerens allerede indbe-

talte afdrag på anlægsgælden i opsigelsesperioden, som E.ON Varme Dan-

mark ApS skal beregne. 
 

Momstilsvar 

I forbindelse med ankenævnets behandling af en tidligere forbrugersager 

om udtrædelsesgodtgørelse er sekretariatet blevet bekendt med en medde-

lelse af 29.11.2004 fra ToldSkat Nordjylland, Region Frederikshavn (nu 

Skattecenter Hjørring) vedrørende momspligt. Det fremgår heraf, at der 

ikke skal betales moms af den opkrævede andel af gæld og renoveringsud-

gifter, da andele ikke anses som levering mod vederlag og derfor ikke er 

omfattet af momslovens bestemmelser. Forbrugeren skal derfor ikke betale 

det beregnede momstilsvar af selve udtrædelsesgodtgørelsen. 

 

Renter og gebyrer 
Efter rentelovens § 3, stk. 1, skal der betales rente fra forfaldsdagen, hvis 
denne er fastsat i forvejen. Efter samme paragrafs stk. 3 skal skyldneren 
dog tidligst betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyld-
neren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødven-
dige for, at skyldneren har kunnet bedømme kravets berettigelse og stør-
relse. Herudover kan domstolene - og sidestillet hermed også et ankenævn - 
efter paragraffens stk. 5 i særlige tilfælde bestemme, at skyldneren først 
skal betale rente fra et tidligere eller senere tidspunkt, som retten eller an-
kenævnet fastsætter. 
 
Efter nævnets opfattelse har forbrugeren på grund af varmeforsyningssel-
skabets forhold først i forbindelse med den afsluttende ankenævnsbehand-
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SAGSDATA 

 
Påklaget beløb: 84.323 kr. 

 

Klagen indbragt for fjernvarmeselskabet den: 3. januar 2008. 

 

Fjernvarmeselskabet truffet afgørelse i sagen den: 25. januar 2008. 

 

Klageformular modtaget i ankenævnet: 2. juni 2008. 

 

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 19. juni 2008. 

 

Sagen behandlet på ankenævnets møder den: 12. april og 7. juni 2013. 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 

FORBRUGERENS KRAV:  

Fritagelse for betaling af udtrædelsesgodtgørelse. 

 

FORBRUGERENS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE:  

Til støtte for påstanden gør forbrugeren overordnet gældende, at betingel-

serne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse ikke er til stede. 

 

Konkret blev der i 2004 og 2005 opført og tilsluttet omtrent 40 huse til 

varmeforsyningsselskabet. Varmeforsyningsselskabet er derfor at betragte 

som værende under løbende udbygning med tilslutning af nye forbrugere, 

hvorfor den ledige kapacitet efter forbrugerens udtræden er blevet overta-

get af nye forbrugere. 

 

Endvidere har der ikke siden 4. januar 2006 været en negativ udvikling i 

det pågældende anlægs økonomi. 

 

Til støtte for påstanden henvises endvidere til Energiklagenævnets afgørel-

ser af 10. september 2007, hvorved nævnet tiltrådte Energitilsynets afgø-

relse af 4. januar 2006. I afgørelsen blev det tiltrådt, at 3 forbrugere tilslut-

tet varmeforsyningsselskabets anlæg i Slagslunde (samme som 

forbrugeren), var berettiget til at udtræde uden betaling af udtrædelses-

godtgørelse.  
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VARMEFORSYNINGSSELSKABETS STANDPUNKT TIL FORBRUGERENS 

KRAV:  

Fastholder krav om betaling. 

 

VARMEFORSYNINGSSELSKABETS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE:  

Indledningsvis har varmeforsyningsselskabet gjort gældende, at klagen 

definerer og afgrænser de spørgsmål, som nævnet kan tage stilling til. 

 

Til støtte for påstanden har varmeforsyningsselskabet principalt gjort gæl-

dende, at retten til at kræve udtrædelsesgodtgørelse følger af hvile-i-sig-

selv princippet, som på en række punkter fraviger de almindelige obligati-

onsretlige regler. Da hvile-i-sig-selv-princippet regulerer udtrædelsesgodt-

gørelse kan der ikke stilles krav om et skriftligt hjemmelsgrundlag som 

betingelse for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse. 

 

Synspunktet finder støtte i Højesteret i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) 1987 

side 422 H (H=Højesteret), og Østre Landsret (Ø) i UfR.1991.218 Ø, hvor 

udtrædelsesgodtgørelse blev tilkendt, selvom der ikke forelå et skriftligt 

grundlag for opkrævningen. 

 

Det gøres i den forbindelse gældende, at retspraksis, som er baseret på en 

andelsretlig tanke ikke er relevant for sagen. 

 

Subsidiært gør varmeforsyningsselskabet gældende, at der er anmeldt leve-

ringsbestemmelser til Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 

21, som indeholder bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse. 

 

For så vidt angår leveringsbestemmelserne gør varmeforsyningsselskabet 

principalt gældende, at leveringsbestemmelserne fra 1995 og 2005 supple-

rer hinanden.  

 

Subsidiært gør varmeforsyningsselskabet gældende, at 2005 betingelserne, 

som de senest anmeldte betingelser, finder anvendelse. 

 

Det er varmeforsyningsselskabets holdning, at anmeldelse til Energitilsynet 

træder i stedet for individuel varsling, og at dette finder støtte i administra-

tiv- og retspraksis.  

 

Da sagens faktiske forhold har udspillet sig for nogen tid siden, finder nyere 

administrativ praksis angående varsling ikke anvendelse. 

 

Fravigelse af udgangspunktet om udtrædelsesgodtgørelse 

Varmeforsyningsselskabet gør opmærksom på, at det er udgangspunktet, at 

forbrugeren som led i sin udmeldelse skal betale udtrædelsesgodtgørelse, 

for derved ”at rydde op efter sig selv økonomisk”. 
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Det gøres gældende, at vurderingen om hvorvidt betingelserne for at fravi-

ge udgangspunktet om betaling af udtrædelsesgodtgørelse skal foretages på 

grundlag af Slagslunde-anlægget og ikke varmeforsyningsselskabet.  

 

Den ledigblevne kapacitet, som forbrugeren har efterladt, er ikke overdra-

get til nye kunder, og anlægget er ikke økonomisk veldrevet. Der skal såle-

des være forbindelse mellem en opsigende forbrugers udtræden og en ind-

trædende forbruger, jf. utrykt Vestre Landsretsdom af 30. maj 2002 (B-

0651-00) og utrykt Østre Landsretsdom af 21. februar 2007 (B-1587-06 og 

B-1650-06). I nærværende sag er der ikke forbindelse mellem forbrugeren 

udtræden og eventuelt indtrædende forbrugere. 

 

Endvidere er anlægsøkonomien ikke sund fordi varmeprisen er 23 % over 

det niveau, som Ankenævnet på Energiområdet tidligere har vurderet som 

”ikke veldrevet” i Lønstrup sagen, og 84 % over niveauet i Sydlangeland-

sagen, som også fandtes ”ikke veldrevet”.  

 

Afgørende er dog om værket utvivlsomt vil være umærket af eventuelle 

udmeldelser, jf. Energiklagenævnets afgørelse i sagen 21-358 af 12. decem-

ber 2012.  Slagslunde-anlægget vil ikke være upåvirket af udmeldelser, og 

der er derfor ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om betaling af 

udtrædelsesgodtgørelse. 

 

Forbrugeren skal derfor betale udtrædelsesgodtgørelse i overensstemmel-

se med det af varmeforsyningsselskabet fremsatte krav. 

 

Opgørelse af kravet 

Varmeforsyningsselskabet gør gældende, at det i forarbejderne til den lov-

givning, der medførte kravet om opsplitning af varmeforsyningen i Slags-

lunde fremgår, at der med opsplitningen ikke var tilsigtet nogen virkning i 

forhold til 3. mand.  

 

Endvidere ville en manglende mulighed for E.ON Produktion A/S til at ind-

regne sine omkostninger i udtrædelsesgodtgørelse medføre, at der blev 

skabt et ”hul” i økonomien, som de resterende forbrugere skulle dække.  

 

Derfor er E.ON Produktion A/S berettiget til at medregne sine omkostnin-

ger i kravet mod forbrugeren som sket. 

 

 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
Sagen har været udsat grundet nærmere afklaring af forholdene omkring 

udtrædelsesgodtgørelse. 
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Metode til beregning af udtrædelsesgodtgørelse 

Den 26. marts 2009 blev nærværende sag sat i bero på Energitilsynets afgø-

relse om prisfastsættelsen i anlæg under varmeforsyningsselskabet, da 

afgørelsen kunne have betydning for sagen. 

 

Energitilsynets afgørelse forelå den 22. juni 2009. Tilsynet tilkendegav, at 

et selskab som varmeforsyningsselskabet ikke kunne beregne udtrædelses-

godtgørelse efter samme metode som et andelsselskab. Den 20. august 

2009 pålagde Energitilsynet derfor varmeforsyningsselskabet, at ændre 

sine leveringsbetingelser for så vidt angår udtrædelsesgodtgørelse. 

 

Varmeforsyningsselskabet indbragte tilsynets afgørelse for Energiklage-

nævnet, og opfordrede den 21. august 2009 til at sagen blev sat i bero på 

Energiklagenævnets afgørelse, hvilket skete. 

 

Energiklagenævnet ophævede den 11. februar 2010 Energitilsynets afgø-

relse. 

 

Hvilken økonomisk enhed? 

Den 15. februar 2010 anmodede Ankenævnet på Energiområdets sekreta-

riat (ANE-sekretariatet) om Energitilsynets tilkendegivelse af, hvilken øko-

nomisk enhed der skal lægges til grund, ved bedømmelsen af om betingel-

serne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse er opfyldt.  

  

Den 31. maj 2010 tilkendegav Energitilsynet (j.nr. 4/0920-0200-0319): 

 

”At hvis en varmeforsyningsvirksomhed driver flere tekniske anlæg, er 

det den samlede virksomheds økonomi, der skal lægges til grund ved vur-

deringen af, om ”virksomheden er økonomisk velrevet” og dermed ved 

vurderingen af, om betingelserne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse 

er opfyldt. 

At i tilfælde hvor en varmeforsyningsvirksomhed, der ejer flere tekniske 

anlæg på sagligt grundlag har prisdifferentieret overfor forbrugerne un-

der de enkelte tekniske anlæg, må det betragtes som urimeligt i henhold 

til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, hvis den prisdifferentierede pris ik-

ke lægges til grund ved beregningen af den konkrete udtrædelsesgodtgø-

relses størrelse […]”.  

 

Sagen blev den 6. juli 2010 genoptaget, og varmeforsyningsselskabet blev 

anmodet om at fremlægge en række oplysninger.  

 

26. august 2010 anmodede varmeforsyningsselskabet om en udsættelse, 

idet der pågik forhandlinger om salg af det omtvistede varmeanlæg, hvilket 

kunne få betydning for sagen. 

 

ANE-Sekretariatet fandt efterfølgende, at det var nødvendigt med en uddy-

bende vurdering af tilsynets tilkendegivelse, og Energitilsynets sekretariat 

blev den 24. maj 2011 bedt om dette. 
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Energitilsynets sekretariat svarede den 8. december 2011, således (j.nr. 

4/0920-8901-0678): 

 

”Energitilsynets tilkendegivelse kan uddybes således: 

I sager om udtrædelsesgodtgørelse skal det først vurderes, om den virk-

somhed, der kræver udtrædelsesgodtgørelse opfylder følgende krav: 

1. Ikke at være økonomisk veldrevet og 

2. ikke umiddelbart får erstattet den ledigblevne kapacitet. 

Det er denne vurdering, som 1. punkt i tilkendegivelsen vedrører.  

Det er derfor den samlede virksomhed (E.ON Varme ApS), der er grund-

lag for denne vurdering. Det har ingen betydning for vurderingen, om et 

selskab har organiseret sig på den af Ankenævnet på Energiområdet be-

skrevne måde. 

Er ovenstående krav opfyldt er andet punkt i udtrædelsesgodtgørelsessa-

gen at beregne størrelsen på den godtgørelse, der kan opkræves i den 

konkrete sag mellem varmevirksomheden og varmeaftagerne. Det er det-

te spørgsmål, det andet punkt i tilkendegivelsen vedrører.  

Udtrædelsesgodtgørelse beregnes som hovedregel på baggrund af den 

tilbageværende anlægssum.  

Det er derfor denne anlægssum, der hidtil er indgået i beregningen af af-

tagerens varmepris, der nu også skal indgå ved beregningen af udtrædel-

sesgodtgørelse.  

Har aftagerens varmepris hidtil været beregnet på baggrund af en diffe-

rentieret opgørelse af omkostninger, skal samme differentiering anven-

des ved beregningen af udtrædelsesgodtgørelse. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at Energitilsynets tilkendegivelse 

vedrørende grundlaget for beregning af udtrædelsesgodtgørelse er så 

klart formuleret og så velbegrundet, at der ikke er anledning til at fore-

lægge spørgsmålet om en fortolkning af tilkendegivelsen for Energitilsy-

net.  

E.ON Varme har over for Sekretariatet for Energitilsynet fremsat ønske 

om få partstatus ved spørgsmålet om fortolknings forelæggelse for Ener-

gitilsynet.  

Da Sekretariatet for Energitilsynet, som anført, ikke finder anledning til 

at forelægge spørgsmålet for Energitilsynet, er der derfor ikke anledning 

til at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt E.ON vil kunne betragtes 

som part i en eventuel forelæggelse af fortolkningsspørgsmålet for Ener-

gitilsynet.”  

 

Varmeforsyningsselskabet indbragte den 13. december 2011 svaret for 

Energiklagenævnet  

 

Energiklagenævnet afviste den 19. marts 2012 (j.nr. 1021-11-58-17), at 

behandle varmeforsyningsselskabets klage over Energitilsynet. 

 

Sideløbende foregik i perioden 6. februar til 20. marts 2012 en skriftlig kor-

respondance mellem ANE-sekretariatet og varmeforsyningsselskabet angå-
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ende ANE-sekretariatets ønske om, at varmeforsyningsselskabet fremlagde 

en række oplysninger.  

 

Varmeforsyningsselskabet søgte derpå, at formå Energitilsynet til at træffe 

afgørelse angående spørgsmålet om udtrædelsesgodtgørelse og anmodede i 

den forbindelse om at sagen blev sat i bero, hvilket skete. 

 

Energitilsynet afviste den 30. marts 2012 (J.nr. 4/0920-8901-0844) varme-

forsyningsselskabets anmodning. 

 

Varmeforsyningsselskabet indbragte tilsynets afvisning for Energiklage-

nævnet, og anmodede den 16. april 2012 om at sagen blev sat i bero på 

Energiklagenævnets afgørelse, hvilket blev afvist. 

 

Den 18. maj 2012 anmodede varmeforsyningsselskabet om udsættelse på 

Østre Landsrets afgørelse om prisaftaler (17. afd. nr. B-2551-10), hvilken 

dom faldt den 29. juni 2012. 

 

Energiklagenævnet afviste den 6. juli 2012, at behandle varmeforsynings-

selskabets klage (j.nr. 1021-12-105-7). 

 

Den 9. juli 2012 modtog ANE-sekretariatet varmeforsyningsselskabets re-

degørelse. 

 

Sagen blev herefter genoptaget. 

 

Efterfølgende opfordrede varmeforsyningsselskabet til, at sagen blev udsat 

på Østre Landsrets afgørelse i 3 appelsager angående udtrædelsesgodtgø-

relse. 

 

Sekretariatet vurderede, at de for Landsretten indbragte spørgsmål kunne 

have betydning for nærværende sag, hvorfor sagen blev udsat på Landsret-

tens afgørelse. 

 

Østre Landsret afsagde dom den 28. februar 2013, hvorpå sagen blev gen-

optaget. 

 

Sagen blev behandlet på nævnets møde den 12. april. Sagen blev imidlertid 

udsat på indhentning af yderligere økonomiske oplysninger.  

 

Supplerende oplysninger 

Sekretariatet har til brug for sagen indhentet oplysninger om varmeforsy-

ningsselskabets økonomi, tilslutninger og udvikling i antal tilsluttede m2. 

 

   




