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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: September-oktober 2005. 
 
Påklaget beløb: 12.500 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 15. januar 2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den:13. marts 2006. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 8. marts 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 4. oktober 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klageren henvendte sig telefonisk i september 2006 til indklagede med hen-
blik på at få en aftale om tilslutning til fjernvarme på en nyopført ejendom. 
Efter klagerens oplysninger oplyste indklagede telefonisk både overfor kla-
gerne og overfor Sparekassen Kronjylland, at tilslutningsafgiften var 12.500 
kr.  
 
Den 13. oktober 2005 sendte indklagede et tilbud på tilslutning med en til-
slutningsafgift på 25.000 kr. inkl. moms (bilag 1). Tilbudet blev accepteret, 
og faktura af 11. oktober 2005 på beløbet er betalt (bilag 2). 
 
Klageren henvendte sig den 15. januar 2006 til indklagede med en klage 
over, at indklagede havde opkrævet et for højt tilslutningsbidrag af klageren. 
 
Indklagede bestred i brev af 9. februar 2006 at have indgået en bindende af-
tale om tilslutning med klageren før den 1. oktober 2005 og dermed til 
gammel takst. 
 
Herefter har der været yderligere korrespondance mellem klageren og ind-
klagede, indtil indklagede henviste klageren til at indbringe sagen for 
Ankenævnet på Energiområdet.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Nedsættelse taksten for tilslutningsafgift, dvs. tilbagebeta-
ling af 12.500 kr.  
 
 
Klagerens begrundelse: Klageren indgik den 28. september 2005 telefo-
nisk aftale med en ansat hos indklagede om placering af fjernvarmerør ved 



 3
4/1920-0301-0018

 

tilslutning af klagerens ejendom. Klageren fik oplyst, at tilslutningsafgiften 
udgjorde 12.500 kr. og blev ikke gjort bekendt med, at der ville ske en stig-
ning i tilslutningsbidraget pr. 1. oktober 2005. Det er klagerens opfattelse, at 
denne samtale må betragtes som en anmodning om at blive tilsluttet fjern-
varme og som en bindende accept fra indklagede side, således at der i slut-
ningen af september 2005 blev indgået en bindende aftale om tilslutning, 
hvilket må indebære, at tilslutningen skal ske til den pris, der var gældende 
på aftaletidspunktet.  
 
I forlængelse af telefonsamtalen faxede klageren en håndtegnet skitse over 
grunden, men indklagede kunne ikke benytte denne, hvorfor byggefirmaet 
4. oktober 2005 sendte bygningstegning. 
 
Endvidere har indklagede overfor Sparekassen Kronjylland primo septem-
ber 2005 oplyst, at tilslutningsafgiften udgjorde 12.500 kr.  
 
Klageren gør gældende, at han inden den 1. oktober 2005 har indgået bin-
dende aftale med indklagede om tilslutning, og at han derfor må være beret-
tiget til at opnå tilslutning til den tarif, der var gældende indtil den 1. okto-
ber 2005.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning af krav om tilbage-
betaling af 12.500.   
 
Indklagedes begrundelse: Der er først fremsat tilbud på tilslutning til 
fjernvarme den 10. oktober 2005. Accept af tilbud blev modtaget den 17. 
oktober 2005, der er derfor indgået aftale om tilslutning til fjernvarme efter 
den 1. oktober 2005. Klageren har derfor været forpligtet til at betale det 
forhøjede tilslutningsbidrag, der var gældende efter den 1. oktober 2005.  
 
Indklagede har henvist til forsyningens leveringsbetingelser § 2, stk. 7: 
 

 
 
Skriftlig anmodning er ikke sket ikke inden den 1. oktober 2005. Forsynin-
gen har heller ikke i arkiverne kunne finde dokumentation for at klageren 
inden den 1. oktober 2005 har henvendt sig vedrørende tilslutning til fjern-
varme. 
 
Indklagede har endvidere fremlagt modtagelsesjournal fra forsyningens fax 
fra den 20. september til 7. oktober 2005., hvoraf det fremgår, at forsynin-
gen ikke har modtaget fax fra klageren i perioden. Indklagede har heller ik-
ke ved en gennemgang af henvendelser til medarbejderne kunnet finde en 
henvendelse fra klageren inden den 1. oktober 2005.  
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SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Sekretariatet har fra Energitilsynet fået oplyst, at indklagede den 7. oktober 
2005 pr. e-mail anmeldte et nyt prisblad (bilag 3) med en forhøjelse af til-
slutningsafgiften fra 12.500 kr. til 25.000 kr.  Anmeldelsen skete til Energi-
tilsynets offentligt tilgængelige register. I anmeldelsen var det oplyst, at de 
anmeldte takster var til ikrafttræden den 1. oktober 2006 (bilag 4).  
 
Anmeldelse til Energitilsynets offentligt tilgængelige register er en gyldig-
hedsbetingelse i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 3: 
 

    » § 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser … 
Stk. 2. Transport- og energiministeren kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes. 
Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som fo-
reskrevet efter stk. 1, er ugyldige.  « 

 
Energitilsynet har endvidere oplyst, at en tilslutningsafgift på 25.000 kr. in-
klusive moms er i overensstemmelse med de tilslutningsbidrag, der er taget 
til efterretning af Energitilsynet. 
 
 
 
BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Tilbud af 10.10.2005. 

Bilag 2: Faktura af 11.10.2005. 

Bilag 3: E-mail af 07.10.2005 med anmeldelse af nyt prisblad til Energi-

tilsynet. 

Bilag 4: Prisblad pr. 01.10.2005.  
 
 











  

        
          

          
      

          
         

          
 

            
           
           

            
   

           
          

   

          
            

           
         

            
     

          
         

     

             
         

          
            

            
    

          
           

            
 

 

 






