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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Er ikke angivet præcist af klager. Ud fra 
klagens indhold må det antages, at perioden strækker sig 7 år tilbage 
fra klagens indgivelse. 
 
Påklaget beløb: 7 x 4.690 kr. = 32.830 + målerleje i samme periode.. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: Ikke angi-
vet præcist. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: Ikke angivet præcist, 
men i hvert fald 30. januar 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 13. december 2006 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 7. december 2006 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. december 2007. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
I november 1989 vedtog Hundested Kommune en varmeforsynings-
plan, som generelt pålagde alle ejendomme i indklagedes forsynings-
område at blive tilsluttet indklagedes ledningsnet senest den 10. no-
vember 1998.  Eksisterende bebyggelse, der i november 1989 ikke 
var tilsluttet, skulle tilsluttes med en frist på 9 år. 
 
I brev af 8. november 1989 meddelte kommunen beslutningen til 
ejendomsejerne. Det var bl.a. anført i brevet: 
 

»[…] 
Deres ejendom 
Det betyder, at Deres ovennævnte ejendom nu er pålagt tilslutnings-
pligt til fjernvarmenettet. 
Retsvirkningerne af tilslutningspligten 
Beslutningen om tilslutningspligt indebærer følgende: 
a. Alle ejendomme, der i henhold til Varmeværkets forbrugerkarto-

tek allerede forsynes fra Hundested Varmeværk, skal forblive til-
sluttede. 

b. Eksisterende bebyggelse inden for forsyningsområdet skal se-
nest 9 år fra modtagelsen af nærværende skrivelse tilsluttes 
Hundested Varmeværk. 
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 Såfremt væsentlige varmeinstallationer (olietank, kedel eller an-
dre installationer, der økonomisk set kan sidestilles hermed) skal 
udskiftes inden udløbet af 9 års-perioden, skal der, hvis der er 
forsyningsmulighed, foretages tilslutning til fjernvarmenettet på 
dette tidspunkt, uanset at 9 års-fristen ikke er udløbet. 

 Skal væsentlige varmeinstallationer udskiftes, inden der er forsy-
ningsmulighed, vil der blive anvist en midlertidig alternativ instal-
lation på lejebasis, indtil der er forsyningsmulighed fra fjernvar-
menettet. 

c. […] 
 
Tilslutningsafgift 
Tilslutningspligten medfører ikke en aftagepligt, men indebærer at 
ejendommen skal betale en tilslutningsafgift, som er en engangsud-
gift. Herudover skal betales de faste årlige afgifter (rumafgift og må-
lerleje). Disse afgifter skal betales, selv om De ikke Ønsker at aftage 
energi fra fjernvarmenettet. 
Energiforbruget, som af regnes over en energimåler, skal derimod 
kun betales i det omfang, ejendommen forsynes fra nettet. 
Tilslutningsprisen indenfor det nuværende område, hvor Varmevær-
ket allerede har etableret ledningsnet, udgør kr. 1.600,- excl. moms. 
Denne pris er gældende i 2 år fra modtagelse af nærværende skri-
velse, derefter stiger prisen til værkets normale tilslutningspris, der på 
nuværende tidspunkt er kr. 10.000,- excl. moms. 
Tilslutningsprisen uden for det nuværende område, hvor Varmevær-
ket ikke har etableret et ledningsnet er, såfremt man tilslutter sig, når 
værket fremfører hovedledningsnettet, kr. 1.600,- excl. moms. 
Derefter stiger prisen til værkets normale tilslutningspris. 
Tilslutningsprisen på kr. 1.600,- er excl, retablering, d.v.s. excl. på-
lægning af overfladebelægning (græstørv, fliser el. lign.). 
[…] « 

 
Klager har på et tidspunkt i 2006 klaget over at betale målerleje, selv 
om der ingen måler har været opsat. Indklagede afviste klagen med 
henvisning til, at dette kunne opkræves efter loven. Indklagede mødte 
derefter op for at opsætte en måler, men klager afviste dette, da der 
ikke var behov derfor, når der ikke aftages fjernvarme. 
 
Klager rettede i e-mail af 24. oktober 2006 henvendelse til trafik- og 
energiminister Flemming Hansen. Klager ønskede få ministerens 
hjælp til at blive fritaget for klausulen om at aftage fjernvarme og 
dermed betale en fast afgift på årligt ca. 4.000 kr. samt målerleje. 
 
Energistyrelsen svarede i brev af 3. november 2006 bl.a. 
 

»[…] 
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Det fremgår bl.a. af Deres e-mail, at Deres ejendom er pålagt tilslut-
ningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg, og at De betaler rumaf-
gift og målerleje for en måler, De ikke har. 
De beder om ministerens kommentarer til, dels om det er korrekt, at 
fjernvarmeværket har ret til at kræve betaling for målerleje, for en må-
ler De ikke har, dels om De kan blive fritaget for klausulen om at af-
tage fjernvarme, således at De kan investere i f.eks. solvar-
me/jordvarme, hvilket De på grund af byrådets beslutning ikke kan. 
Energistyrelsen skal generelt vejledende udtale, at kommunalbesty-
relsens pålæg om tilslutningspligt indebærer, at forsyningsselskabet 
kan etablere de tekniske anlæg og stikledninger, som er nødvendige 
for at kunne forsyne ejendommen, samt at selskabet fra tilslutnings-
tidspunktet kan opkræve betaling af eventuel tilslutningsafgift og de 
faste afgifter, som selskabet har anmeldt til Energitilsynet. Jf. § 7 i 
bekendtgørelse nr. 966 af 21. september 2006 om tilslutning m.v. til 
kollektive varmeforsyningsanlæg. Derimod er ejeren ikke forpligtet til 
at aftage fjernvarmen eller naturgassen. Med andre ord er tilslut-
ningspligt ikke lig med en aftagepligt. Bestemmelserne om tilslut-
ningspligt er nærmere beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside, 
www.ens.dk. 
Energistyrelsen har d.d. videresendt Deres henvendelse til Energitil-
synet med henblik på behandling af spørgsmålet om betaling for må-
leren samt eventuel behandling af betalingen for rumafgift. 
[…] « 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Refusion af 7 års betaling af rumafgift på ca. 
32.820 kr. [4 x 4.690 kr.] + målerleje samt fritagelse fra fremtidige 
betalinger af rumafgift.  
 
Klagerens begrundelse: Klager har aldrig indgået nogen aftale om 
fjernvarmetilslutning, men der er derimod tale om et tvangsmæssigt 
pålagt ”kundeforhold”. 
 
Klager har anført, at da der skulle opføres et kraftvarmeværk,  beslut-
tede byrådet, at et vist område af Hundested skulle tvinges på fjern-
varme senest november 1998. For klager fik det den betydning, at ik-
ke behøvede at aftage fjernvarme, men skulle betale rumafgift, ca. 
5.000 kr. om året. 
 
Da værket ikke mere er et kraftvarmeværk, har klager gjort gældende, 
at grundlaget for beslutningen ikke mere er til stede for tilslutnings- 
og forblivelsespligten.  
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Klager har et udmærket oliefyr og brændeovn med en årlig fyrings-
udgift sidste år til opvarmning af huset på 4.000 kr. til brænde og 
3.500 kr. til olie, hvorimod opvarmning med fjernvarme ville koste 
mindst det dobbelte. Som pensionister ville det betyde, at klagerne 
skulle sidde og fryse, da klager ikke har uanede penge til rådighed. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning 
 
Indklagedes begrundelse: Der er tilslutningspligt og forblivel-
sespligt på installationsadressen. 
 
Klager har og er stadig kunde hos indklagede, og er blevet opkrævet 
betaling for varmebidrag som alle indklagedes øvrige kunder. 
 
Kommunalbestyrelsen i Hundested kommune har efter ansøgning fra 
indklagede ændret Hundested Kraftvarmeværks status fra at være et 
naturgasfyret kraftvarmeværk til et naturgasfyret varmeværk, idet 
motoren til produktion af el var havareret for mange år tilbage. Æn-
dringen af status var sket for at bringe overensstemmelse med den 
faktiske anvendelse af værket. Statusændringen skete, efter at indkla-
gede havde købt kraftvarmeværket fra Energi E2 A/S.  
 
Det er indklagedes opfattelse, at denne ændring ikke har nogen ind-
flydelse på eller betydning for tilslutnings- og forblivelsespligten. 
 
 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Et tarifblad for indklagede for 2007/08 anmeldt til Energitilsynet den 
29. juni 2007 (bilag 1). Af dette fremgår, at rumafgiften beregnes til 
7,95 kr./m3 rum. For en ejendom med målene (15x10x2,5) m3 = 375 
m3 bliver den årlige rumafgift (375 x 7,95) kr. = 2.981,75 kr. Den år-
lige målerleje i 2007/08 udgør 550 kr. ekskl. moms. 
 
Det fremgår af § 11, stk. 1, i varmeforsyningsloven, at: 
 

Hvis det forudsættes i et godkendt projekt for et kollektiv varme-
forsyningsanlæg, kan kommunalbestyrelsen senest ved udste-
delse af byggetilladelse bestemme, at ny bebyggelse ved ibrug-
tagningen skal tilsluttes anlægget. Kommunalbestyrelsen god-
kender vilkårene for tilslutningen. 

 
Endvidere fremgår af § 12, stk. 1, at: 
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Hvis det forudsættes i et godkendt projekt for et kollektivt varme-
forsyningsanlæg, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at eksiste-
rende bebyggelse inden for en bestemt tidsfrist skal tilsluttes an-
lægget, bl.a. under hensyntagen til den naturlige udskiftningstakt 
for eksisterende opvarmningsanlæg. Kommunen godkender vilkå-
rene for tilslutningen. 

 
Lovens § 26, stk. 1 og 2: 
 

   § 26. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser 
truffet af kommunen, transport- og energiministeren eller 
Energitilsynet efter denne lov eller efter regler udstedt i hen-
hold til loven.  
   Stk. 2. Kommunens, transport- og energiministerens og 
Energitilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden ad-
ministrativ myndighed end det i stk. 1 nævnte Energiklage-
nævn. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før 
den endelige administrative afgørelse foreligger.  

 
 
Dette indebærer, at klager over en kommunes beslutning om tilslut-
ningspligt/aftagepligt/forblivelsespligt skal indbringes direkte for 
Energiklagenævnet. 
 
Endelig fremgår af § 4 i vedtægter for Ankenævnet på Energiområ-
det, at: 
 

Uden for ankenævnets kompetence falder sager, hvis behandling i 
henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller 
andre godkendte anke- eller klagenævn. 

 
. 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Tarifblad 2007/08. 
 
 
 

   





   

  

        
          

          
      

         
            

         
          

         
          

        
       

  
    

        
   

        
            
         

           
 
   

         
          

     

  

         
      

          
      

        
           

        
 

   

           
         

      

 

 



   

            
       

      
          

            
           

        
         

     

        
             

           
     

           
        

        

            
         
            

       

          
         

          
       

    

            
            

            

  
          

          
                

         
          

      

            
         

        

 
 



   

         
         

          
         
       

            
               

        
            

     

             
             

             
           

            
 

          
           

           
       

      

   
          

        
         

       

  
             

         
               

              
      

         
    

     

 
 






