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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Aftalen blev indgået den 14. februar 2006. Den 
i sagen omhandlede regning blev udstedt den 13. marts 2007.   
 
Påklaget beløb: kr. 62.500. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 20. marts 2007. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 15. juni 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. maj 2007. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 22. maj 2007. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. december 2007. 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Parterne indgik den 14. februar 2006 en aftale om tilslutning til fjernvarme-
nettet.  
 
I tilbud af 14. februar 2006 (bilag 1) fremgik, at stikledningslængden svare-
de til ca. 20 meter, og at klagers tilslutningsomkostning androg kr. 34.000 
ekskl. moms (kr. 42.500 inkl. moms) efter fjernvarmekontrakten (bilag 2). 
Det fremgik endvidere af tilbuddet, at ledningslængde ud over de 20 meter 
ville blive afregnet efter opmåling i henhold til indklagedes prisblad (bilag 
1).     
 
I selve fjernvarmekontrakten, ligeledes af 14. februar 2006, fremgik, at der 
mellem klager og indklagede var aftalt følgende om tilslutning til fjernvar-
menettet gældende for ejendommen:  
 

 
 
Kontrakten indeholdt således kun oplysningen om klagers udgift som følge 
af tilslutningen på kr. 42.500 inkl. moms men indeholdt ikke i øvrigt oplys-
ninger omkring stikledningslængden, herunder at en stikledning ud over de 
20 meter ville blive afregnet efter opmåling.  
 
Den 13. marts 2007 modtog klager en regning på kr. 62.500 (bilag 3). I reg-
ningen fremgik klagers investeringsbidrag på kr. 34.000 ekskl. moms. Der-
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udover fremgik et beløb på kr. 16.000 ekskl. moms, som klager måtte betale 
for ekstra 20 meter stikledning udover de aftalte 20 meter. 
 
Klager kontaktede derfor indklagede i brev af 20. marts 2007.  
 
Klager henviste i brevet til det modtagne tilbud, hvori indklagede havde 
vurderet, at den nødvendige stikledningslængde var ca. 20 meter. Klager 
bemærkede, at parterne havde aftalt en pris for tilslutning til fjernvarmenet-
tet på kr. 42.500 inkl. moms. Klager bemærkede endelig, at indklagedes op-
krævning af 40 meter stikledning gør tilbuddet meget misvisende og dyrere, 
end klager har haft mulighed for at bedømme ud fra tilbuddet.  
 
Da klager ikke modtog svar på sin klage, henvendte klager sig den 14. maj 
2007 til Ankenævnet på Energiområdet.  

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Tilbagebetaling af kr. 20.000. 
 
Klagerens begrundelse: Klager har anført, at selskabet har givet et misvi-
sende tilbud og undladt at informere om markante ændringer af forudsæt-
ningerne i tilbuddet.  
 
Klager har endvidere anført, at regningen uden varsel er blevet 20.000 kr. 
større end aftalt i tilbuddet, og at indklagede burde have informeret klager 
herom, inden fremsendelse af regning.     
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har anført, at den samlede stikled-
ningslængde for at forsyne ejendommen er 42,8 meter, og at det kraftigt er 
fremhævet i tilbuddet, at en stikledningslængde ud over de 20 meter ville 
blive afregnet efter opmåling.  
 
Stikledningens placering fremgår af en tegning (bilag 4). 
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BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Tilbud af 14. februar 2007. 

Bilag 2: Fjernvarmekontrakt af 14. februar 2007. 

Bilag 3: Regning af 13. marts 2007. 

Bilag 4: Tegning af stikledningen. 
 
 
 

   











   

  

        
          

          
      

            
 

            

           
             

       

        
          

            
           

   

           
       

          
     

            
         

             
            

          

              
             

            
           

             
               
         
            

              
          

  

 
 






