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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 7. januar 2006 - 4. marts 2006. 
 
Påklaget beløb: Ikke angivet præcist.  
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den:1. februar 2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 2. februar 2006. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 19. juni 2006. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 23. juni 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 1. december 2006. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager ejer forskellige ejendomme i Lemvig, der bliver benyttet til udlej-
ning til beboelse. Klagers hovedbeskæftigelse er tømmervirksomhed. 
 
Den 1. november 2003 tilflyttede en lejer installationsadressen, og der blev 
etableret et direkte kundeforhold mellem indklagede og lejer. 
 
Den 2. december 2005 meddelte Lemvig kommune, at de fremtidige op-
krævninger fra indklagede til lejeren skulle sendes direkte til Lemvig kom-
mune, der herefter forestod betalingen. 
 
Den 5. januar 2006 kom en rykkerskrivelse retur vedrørende raten for de-
cember 2005 med oplysning om fraflytning og lejers nye adresse (arresten i 
Holstebro). 
 
Indklagede foretog herefter en aflæsning af måleren med henblik på at udar-
bejde en flytteopgørelse. 
 
Den 20. januar 2006 oplyste Lemvig kommune til indklagede, at lejer var 
fraflyttet installationsadressen, og at nøglen til installationsadressen var af-
leveret til klager. 
 
Indklagede sendte den 24. januar 2006 en slutopgørelse til lejeren. Slutop-
gørelsen blev udført på baggrund af oplysninger fra Lemvig kommune, der 
administrerede lejers økonomi. 
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Endvidere sendte indklagede et budget for perioden 07.01.2006 - 
31.03.2006 og a conto regning til klager. 
 
Klager fremsatte i brev af 1. februar 2006 indsigelse mod, at lejer var af-
meldt som kunde førend det tidspunkt, hvor lejemålet efter lejekontrakten 
gyldigt er ophørt. 
 
Indklagede afviste klagen i brev af 2. februar 2006 med henvisning til var-
meværkets almindelige bestemmelser. 
 
Efter yderligere breve fra klageren til indklagede, har indklagedes advokat i 
brev af 19. april 2006 indbragt sagen for Ankenævnet på Energiområdet. 
 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: At klager først kan blive kunde og betalingsforpligtet efter 
et lejemåls ophør. Klager har præciseret kravet således, at han fritages for at 
betale fast afgift og forbrug for perioden 07.01.2006 - 04.03.2006. 
 
Klagerens begrundelse: Klager har gjort gældende, at indklagede ikke en-
sidigt kan bestemme, hvornår et lejemål er ophørt, men må respektere opsi-
gelsesperioden.  
 
Varmeværket har baseret ophøret af lejemålet alene på modtagelsen af en 
forsendelse, der kom retur med adresseforandring. Dette er nødvendigvis 
ikke ensbetydende med, at lejeren er fraflyttet lejemålet eller ophørt med at 
benytte dette.  
 
Klager har anført, at indklagede ikke kan foretage aflæsning af målerne, før 
det hos klager er konstateret, at lejeren faktisk er fraflyttet. 
 
Dersom ankenævnet ikke kan give klager medhold heri, har klager subsidi-
ært gjort gældende, at indklagede ikke kan foretage aflæsning, før indklage-
de fra lejeren (indklagedes kunde) har modtaget meddelelse om, at lejemålet 
er ophørt. 
 
Der er derfor klagers påstand, at lejeren (indklagedes kunde) hæfter for faste 
bidrag og eventuelt forbrug i opsigelsesperioden, eller indtil lejemålet er 
genudlejet.   
 
Klager har oplyst, at lejer har betalt husleje i januar måned 2006. Klagers 
endelige påstand er derfor, at lejer hæfter over for indklagede for varmefor-
brug frem til og med den 4. marts 2006, hvis ikke lejemålet blev genudlejet 
inden på samme måde, som lejer hæfter over for klager for huslejen. 
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Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning og fastholdelse af, 
at klager hæfter for betalinger fra 7. januar 2006. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har henvist punkt 2.15 i indklagedes 
almindelige leveringsbestemmelser, der beskrev, hvorledes et lejeskifte 
skulle ske. Endvidere har indklagede henvist til en brochure: ”Til nye for-
brugere”, som alle nye kunder får tilsendt. Ligeledes her fremgår det, hvor-
dan en lejer skal forholde sig ved fraflytning. 
 
Det er indklagedes generelle fremgangsmåde at aflæse måleren med henblik 
på udarbejdelsen af flytteopgørelse, når indklagede får post retur med op-
lysning om ny adresse. 
 
Afslutningsvis har indklagede afvist, at indklagede kun på grundlag af med-
delelse fra postvæsenet har udarbejdet slutopgørelsen. Slutopgørelsen er ud-
arbejdet på baggrund af oplysninger fra Lemvig kommune, der administre-
rede lejeres økonomi. 
 
 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Sekretariatet har i sagsbehandlingen hos klager indhentet en kopi af lejekon-
trakten mellem klager og lejer. I henhold til den indgåede lejekontrakt § 5 
sørger lejer selv for opvarmning af lejemålet: 
 

 
 
I medfør af § 2 kan lejer opsige lejeaftalen således: ” Medmindre andet er 
aftalt og anført i kontrakten § 11, kan lejer opsige lejeaftaler om Separate 
enkeltværelser med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned.” 
 
På indklagedes hjemmeside (opslag 19.11.2006) er offentliggjort følgende 
”Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme”, vedtaget 28. august 
2001 og anmeldt til Energitilsynet. Punkt 2.15, 3-6.. afsnit om lejere med di-
rekte kundeforhold har følgende ordlyd: 
 

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte 
meddeles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med 
henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles 
VÆRKET senest 8 dage før. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæs-
ning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til VÆRKET. 
Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbi-
drag efter måler i henhold til værkets opgørelse. 
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Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbi-
drag efter måler i henhold til værkets opgørelse. 
Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet 
til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler indtil VÆRKET 
har modtaget meddelelse om ny lejer. 

 
I brev af 1. juni 2006 har indklagede i henhold til varmeforsyningsloven 
anmeldt nye ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende 
for Lemvig Varmeværk A.m.b.A.” Punkt 2.16, 3-6.. afsnit om lejere med di-
rekte kundeforhold har følgende ordlyd: 
 

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jfr. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte 
meddeles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med 
henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles 
VÆRKET senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt VÆRKET i 
stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til 
VÆRKET. 
Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbi-
drag efter måler i henhold til VÆRKETs opgørelse, indtil slutaflæsning er fore-
taget i forbindelse med fraflytningen. VÆRKET fremsender et ”Velkomstbrev" 
til den nye lejer. 
Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet 
til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil VÆRKET 
har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning 
herom af VÆRKET. 
Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gæl-
dende takst blad. Se endvidere pkt. 6.12. 

 
Om ikrafttræden hedder det i punkt 8.1: 
 

8.1 Nærværende 'Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering' er vedta-
get af: Bestyrelsen for Lemvig Varmeværk A.m.b.A. den 09. februar 2006 og 
anmeldt til Energitilsynet. 

 
Bestemmelsen svarer til Dansk Fjernvarmes nyeste vejledning om ALMIN-
DELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 
 

 



  

        
          

          
      

        
              

     

           
        

         
   

          
                

           
 

          
              

           
  

             
        

         
          

       

           
          

         

            
        

          
       

          
       

            
      

           
             
        

 

 



        
      

           
            
  

         
            

          
           

           
          

           
          

           
    

          
            

           
         

               
        

               
         

             
              
           

            
  

             
          

         
 

             
            
               

 

             
              

           
   

 

 






