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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 2006 og fremefter. 
 
Påklaget beløb: 2.100 kr. om året. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 28. februar 2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 4. april 2006. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 11. april 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 15. september 2006. 
 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Ifølge overenskomst af 30. maj 1997 mellem klageren og indklagede betales 
fast afgift for varme beregnet på grundlag af et areal på 170 m2 (bilag 1). 
 
I 2006 blev indklagede opmærksom på, at klageren i BBR var registreret 
med et forkert areal, da det korrekte bebyggede areal var 310 m2 (bilag 2). 
 
Indklagede meddelte herefter klageren ved skrivelse af 14. februar 2006, at 
indklagede klagerens faste bidrag skulle reguleres op til betaling for 310 m2 
med virkning fra 1. marts 2006 (bilag 3). 
 
Klageren gjorde indsigelse mod forhøjelsen i brev af 28.02.2006 og henviste 
til den underskrevne overenskomst. Klageren ville derfor ikke acceptere 
forhøjelsen. 
 
Indklagede fastholdt sin afgørelse i brev af 04.04.2006, da det var en fast 
regel, at det faste bidrag betales i forhold til det opgivne areal i BBR 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Fastholder overenskomsten mellem klageren og indklage-
de af 30. maj 1997, hvoraf fremgår at beregningen af fast afgift tager ud-
gangspunkt i et areal opgjort til 170 m2. 
 
Klagerens begrundelse: Ved renovering i 1977 af varmesystemet var flere 
muligheder i spil, da der var mange kvadratmeter. Imidlertid afgav indkla-
gede et tilbud, og hvis ikke overenskomsten havde været begrænset til 170 
m2, havde klageren ikke valgt fjernvarme. Da der ikke er foretaget ændrin-



 3
4/1920-0301-0025

 

ger, har indklagede derfor ved overenskomstens indgåelse været bekendt 
med antal m2.  
 
Klageren har også anført, at overenskomsten ikke er tidsbegrænset, og 
grundlaget for den faste afgift kan derfor ikke ændres. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Fast afgift skal betales i for-
hold til det i BBR-registret opgivne areal. For ejendommen  i 
Gedser er det konstateret, at arealet udgør 310 m2. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede foretog i begyndelsen af 2006 en ru-
tinemæssig kontrol af ejendommene i BBR. Da klagerens m2 afveg fra, hvad 
der hidtil var registreret, foretog indklagede en ”fremadrettet” regulering af 
det faste bidrag. Indklagede har jævnligt givet forbrugerne generelle oplys-
ninger, herunder at den faste afgift blev beregnet på grundlag af oplysnin-
gerne i BBR. Indklagede har henvist til § 3, stk. 2, i vedtægterne: 
 
   ” Enhver, der opfylder de i stk. 1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger in-

den for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, 
såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. 

 Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvri-
ge udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for 
selskabet, herunder f.eks. de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindeli-
ge og tekniske leveringsbestemmelser samt tarifblade.” 

 
samt til § 7, stk. 2, i leveringsbestemmelserne: 
   ” Det faste bidrag m.m. beregnes på basis af arealoplysninger ifølge BBR-

registeret. Værket indhenter løbende oplysninger fra BBR-registeret og korri-
gere areal-angivelsen fremadrettet. 

 Forbrugeren er forpligtet at meddele enhver ændring, der har indflydelse på 
afregningen.” 

 
Vedrørende arealangivelsen i overenskomsten har indklagede henvist til, at 
det udtrykkeligt er angivet, hvorledes de faste afgifter på daværende tids-
punkt blev beregnet. Det er ikke bindende for fremtidige afgifter og bidrag, 
jf. det til enhver tid til Energitilsynet anmeldte tarifblad. 
 
 
BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Overenskomst af 30. maj 1997. 

Bilag 2: Indklagedes skrivelse af 14. februar 2006. 

Bilag 3: BBR oplysning. 
 











   

  

        
          

          
      

            
           

       

          
          

         

            
              

           
           
            

   

          
           

          
       

             
         

    

        
         

              
          

              
         
            
           
        

         
           

             
            

           

 
 








