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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. februar 2004 - 3. januar 2005. 
  
Påklaget beløb: 43.674,18 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 30. marts 2005. 
   
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 28. april 2005. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 1. februar 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 5. maj 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klageren, der nu er 97 år gammel, har på sin tidligere adresse,  
i Vodskov den 23.02.2004 modtaget årsopgørelse for fjernvarme for perio-
den 01.02.2003 - 31.01.2004 med et forbrug på 596 m3 (bilag 1). Den 
22.02.2005 modtog hun årsopgørelse for perioden 01.02.2004 - 03.01.2005 
med et forbrug på 2.989 m3 og et betalingskrav på 43.674,18 kr. (bilag 2). 
 
Pr. 05.09.2005 flyttede klageren til sin nuværende adresse på et plejehjem. 
Den 21.02.2006 modtog hun årsopgørelse for perioden 04.01.2005 - 
17.01.2006 med et forbrug på 1.030 m3 (bilag 3). 
 
Den 30. marts 2005 rettede klageren henvendelse til indklagede vedrørende 
årsopgørelsen med merforbruget af varme til ca. 43.000 kr. 
 
Efter en kontrol af varmeanlægget havde det vist sig, at merforbruget skyld-
tes en fejl på det interne varmeanlæg. En ventil til gulvvarmen i badeværel-
set stod åben, hvorved fjernvarmevandet løb lige igennem uden at afgive 
varme. Klageren anførte, at indklagede havde aflæst fjernvarmemåleren i 
2002 og 2005, hvorfor fejlen kunne være opstået når som helst i den mel-
lemliggende periode. Klageren anførte, at fejlen kun kunne være sket ved, at 
den kommunale rengøringsassistent var kommet til at sparke eller på anden 
måde støde til den pågældende ventil. Klageren søgte derfor om at få størst 
mulig refusion af merbetalingen på 43.000 kr. 
 
Indklagede besvarede den 28. april 2005 klagerens henvendelse og meddel-
te, at indklagede ikke var indstillet på at yde refusion. 
  
Den 29. april 2005 rettede klageren fornyet henvendelse til indklagede og 
anmodede fortsat om refusion. 
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Den 2. juni 2005 besvarede indklagede klagerens henvendelse og fastholdt 
afgørelsen om, at der ikke kunne ydes refusion. Indklagede oplyste, at kla-
geren kunne klage til Energitilsynet eller Ankenævnet på Energiområdet. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Størst mulig refusion af merbetalingen på 43.000 kr. 
 
Klagerens begrundelse: Klageren har gjort gældende, at det var kritisabelt, 
at indklagede ikke havde reageret på merforbruget. Endvidere har klageren 
anført, at klageren ikke har haft mulighed for at aflæse måleren eller kon-
trollere varmeanlægget. Indklagede burde derfor have foranlediget aflæs-
ning af måleren i de år, hvor aflæsningskort ikke var modtaget.  
 
Det var klagerens opfattelse, at det var en kommunal rengøringsassistent, 
der havde foranlediget, at en ventil til gulvvarmen i badeværelset stod åben, 
så fjernvarmevandet løb igennem uafkølet og dermed gav merforbruget. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har anført, at det var klagerens an-
svar, at der blev foretaget regelmæssig aflæsning af varmeforbruget, og at 
det interne anlæg blev holdt i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift 
og regulering. 
 
Indklagede havde ved udsendelse af selvaflæsningskort forsøgt at få oplys-
ninger om målerens visning i forbindelse med årsaflæsning for 2002 og 
2003, samt for varmeårene 2003 og 2004. Disse selvaflæsningskort blev ik-
ke udfyldt og returneret til indklagede. Varmeforbruget for 2003 og 2004 
blev derfor skønnet i overensstemmelse med pkt. 5.7 i indklagedes alminde-
lige leveringsbestemmelser.  
 
Indklagede foretog den 19. april 2005 i forbindelse med årsaflæsningen for 
2004 og 2005 en aflæsning fra målerens hukommelse. Resultatet var, at 
ejendommen ikke havde haft et direkte gennemløb af fjernvarmevand uden 
nævneværdig afkøling, men derimod kunne der konstateres en varierende 
afkøling, der havde medført en uøkonomisk drift, som indklagede ikke hav-
de hjemmel til at refundere. Nedenfor er vist forbrugsdata fra klagerens 
fjernvarmemåler for perioden 30. april 2002 - 19. april 2005. 
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Når der blev søgt om refusion af merforbrug, havde indklagede oplyst, at re-
fusion kun kunne ydes, hvis der havde været tale om et gennemløb af fjern-
varmevand uden nævneværdig afkøling. 
 
Indklagede har i øvrigt henvist til sin redegørelse til ankenævnet (bilag 4) og 
har fastholdt, at der ikke har været hjemmel til at yde klageren refusion i 
denne sag. 
 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING   
 
Det påklagede beløb på 43.674, 18 kr. dækker i realiteten over et betalt be-
regnet forbrug på 31.356,58 kr. for 2.989 m3 fjernvarmevand i perioden 
01.02.2004 - 03.01.2005, et beregnet a conto forbrug på 12.164,07 kr. og et 
renovationsbidrag på 458,14 kr.  
 
Sekretariatet er under sagsbehandlingen blevet opmærksom på, at klageren 
er afgået ved døden den 13.04.2006. 
 
Relevante bestemmelser fra indklagedes ”Leveringsbestemmelser” fra 
01.01.2005: 
 

» 5.7 Manglende aflæsning 
Modtager Fjernvarmeforsyningen ikke resultatet af en aflæsning eller kan 
aflæsning ikke opnås ved Fjernvarmeforsyningens henvendelse, kan der 
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udstedes regning baseret på et af Fjernvarmeforsyningen beregnet for-
brug i overensstemmelse med gældende regler herom. 
 
5.9 Fejl 
Hvis der konstateres fejl ved målingen, eller der er uoverensstemmelse 
mellem det af måleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kan der 
foretages en regulering af forbruget, jfr. punkt 6.1. 
 
6.1 Betalingspligt 
Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering, aftapning eller 
spild af spædevand m.v. 
Hvis der konstateres et unormalt forbrug, forårsaget af en defekt varmein-
stallation og/eller fejlbetjening af det interne anlæg, defekt måler, måler-
stop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedlige-
holdelse, foretages beregning af forbruget og de tilknyttede meromkost-
ninger. Fjernvarmeforsyningen er herunder berettiget til at medregne 
meromkostninger til drift og administration.  « 

 
 
PRAKSIS FRA DET TIDLIGERE GAS- OG VARMEPRISUDVALG 
& ENERGITILSYNET  
 
Det tidligere Gas og Varmeprisudvalg (nu Energitilsynet) har i en sag fra 
1996 truffet afgørelse om, at en fjernvarmeforsyningsvirksomhed er beretti-
get til at opkræve betaling for omkostninger som følge af et unormalt for-
brug, herunder meromkostninger som følge af eventuelt forringet afkøling. 
Udvalget fandt det i den daværende sag det ikke urimeligt, at der uden do-
kumentation kunne opkræves betaling for op til 30 % af merforbruget. 
 
Energitilsynet har i sag 3/1322-0101-0303 den 31.01.2005 truffet følgende 
afgørelse i sag vedrørende indklagede: 
 

» Vedr.: Forsyningsvirksomhederne Aalborg - XX anmoder om for-
nyet afgørelse vedr. dårlig afkøling 
 
Ved skrivelse af 21. marts 2004 har De til Energitilsynet fremsendt 
fornyet klage over, at Forsyningsvirksomhederne Aalborg (FA) har 
nægtet at regulere forbruget på hovedmåleren på adressen …, Aalborg 
med henvisning til, at et ”ekstra” forbrug af cirkuleret fjernvarmevand 
har fundet sted hos en lejer, som er del af et større varmeanlæg. XX 
forventer herefter, at Energitilsynet afgør sagen, så FA skal graddage-
beregne forbruget på hovedmåleren i perioden med fejl 1. juni 2002 til 
17. september 2003. XX har accepteret at betale FA´s omkostninger til 
den ekstra vandmængde, der er cirkuleret, svarende til maksimalt 30 
% af de ekstra kubikmeter. 
 
... FA oplyser, at FA kan yde delvis refusion af merforbruget af fjern-
varmevand, dersom en fejl på et internt varmeanlæg medfører et mer-
forbrug af varme ved, at fjernvarmevandet passerer det interne varme-
anlæg uden nævneværdig afkøling og merforbruget ikke kan henføres 
til manglende vedligeholdelse eller tilsyn. … FA har efterfølgende op-
lyst, at i sager om refusion af merforbrug af fjernvarme har FA det 
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udgangspunkt, at der er tale om en nævneværdig afkøling, hvis afkø-
lingen er over 5 grader celsius. 
 
… Som Energitilsynet forstår sagen, vedrører sagen væsentligst for-
holdet mellem FA´s definition af nævneværdig afkøling og mulighe-
den for refusion af merforbrug af varme, dersom fjernvarmevandet 
passerer det interne varmeanlæg uden nævneværdig afkøling, og på 
den anden side, den aktuelle afkøling på hovedmåleren ved ejendom-
men ... Hertil kommer spørgsmålet om ugyldighed som følge af und-
ladelse af anmeldelse til Energitilsynet af i øvrigt anmeldelsespligtige 
forhold. 
… 
I medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 skal tariffer, omkost-
ningsfordeling og andre betingelser anmeldes til Energitilsynet. Af lo-
vens § 21, stk. 3 fremgår, at tariffer, omkostningsfordelinger og andre 
betingelser, der ikke er anmeldt til Energitilsynet, er ugyldige. 
 
Energitilsynet er blevet gjort bekendt med, at FA anvender et begreb 
kaldet ”nævneværdig afkøling”, jf. FA´s skrivelse af 27. oktober 2003 
til Energitilsynet, men er først med FA´s skrivelse af 12. august 2004 
blevet underrettet om, at FA normalt i sager om refusion af merfor-
brug taler om ”nævneværdig afkøling”, hvis afkølingen er over 5 gra-
der celsius. 
 
Det fremgår af pkt. 6.1. i leveringsbestemmelserne for fjernvarmefor-
syningen, der er anmeldt til Energitilsynet, at ”hvis der konstateres et 
unormalt forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller 
fejlbetjening af det interne anlæg, defekt måler, målerstop etc., og det-
te ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, fore-
tages beregning af forbruget og de tilknyttede meromkostninger. 
Fjernvarmeforsyningen er herunder berettiget til at medregne merom-
kostninger til drift og administration”. 
 
Efter Energitilsynets vurdering giver denne bestemmelse fjernvarme-
forsyningen mulighed for et skøn vedrørende afgrænsningen af nor-
malt/unormalt forbrug. At FA i den forbindelse opfatter nævneværdig 
afkøling som afkøling over 5 grader celsius må, efter Energitilsynets 
vurdering, være omfattet af denne mulighed for at skønne og dermed 
også af leveringsbestemmelsernes pkt. 6.1. Energitilsynet kan ikke 
kritisere dette skøn. 
 
At ”ikke nævneværdig” afkøling alene vedrører afkøling på under 5 
grader celsius indebærer, efter Energitilsynets vurdering, endvidere en 
begrænsning af det antal tilfælde, hvor den delvise refusion kan blive 
relevant. 
 
Princippet i godtgørelse af varmeforsyningens meromkostninger har 
været fremme i en række sager med Aalborg kommune. I en sag fra 
1996 fandt Gas- og Varmeprisudvalget, ”at udover betaling for det be-
regnede forbrug må forsyningsvirksomheden være berettiget til at op-
kræve betaling for øvrige omkostninger som følge af den opståede fejl 
herunder meromkostninger som følge af eventuelt forringet afkøling 
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(øget ledningstab, pumpeudgifter etc. samt omkostninger til admini-
stration). På baggrund af tidligere erfaringer fandt udvalget det ikke 
urimeligt, at der uden dokumentation kunne opkræves betaling for 30 
% af merforbruget. 
 
Tilbuddet fra XX, hvorefter XX har accepteret at betale FA´s omkost-
ninger til den ekstra vandmængde, der er cirkuleret, svarende til mak-
simalt 30 % af de ekstra kubikmeter, kan ses at være i overensstem-
melse med denne afgørelse fra Gas- og Varmeprisudvalget. 
… 
 
På den baggrund agter Energitilsynet ikke at foretage yderligere i sa-
gen.  « 

 
 
 
BILAG TIL SAGEN   
 
Bilag 1:  Forbrugsopgørelse og ny a conto pr. 23. februar 2004. 
Bilag 2: Forbrugsopgørelse og ny a conto pr. 22. februar 2005. 
Bilag 3: Forbrugsopgørelse og ny a conto pr. 21. februar 2006. 
Bilag 4:  Redegørelse fra indklagede 1. marts 2006. 
 
 
 





    

        

   
               

 
  

  
 

  
  

   

    

     

           
                   

           
 

                  
                    

                     
                   

              







 

        

              

 
            

   

 
                

              
   

 
                   

                 
                

                    
           

 
                 

           

 
               

  

   
                      

                     
            

 
                   

                     
                    

            

   
                

               
   

   
                  

               
   

  
                  

      
   

 





    

        

   
               

 
  

  
 

  
  

   

    

     

           
                   

           
 

                  
                    

                     
                   

              





        

             

 
            

   

 
                

              
   

 
                   

                 
                

                    
           

 
                 

           

 
               

  

   
                      

                     
            

 
                   

                     
                    

            

   
                

               
   

   
                  

               
   

  
                  

      
   

 





    

        

   
               

 
  

  
 

  
  

   

    

     

           
                   

           
 

                  
                    

                     
                   

              





        

              

 
            

   

 
                

              
    

 
                   

                 
                

                    
           

 
                 

           

 
               

  

   
                      

                     
            

 
                   

                     
                    

            

   
                

               
   

   
                  

               
   

  
                  

      
   

 













  

        
            

          
             

 

            
           

            
           

 

            
          

         
             

          
             

    

           
        

           
           

 

        
            
         

    
           

       

            
             

            
  

          
            

        

          
           

     

 
 



          
         

          
           

    

         
           

        
          

             
           

             
  

                  
             

           
           

            
       

           
           

         
          

          
           

             
    

             
         

              
               

      

         
    

          
      

     

 
 






