


 2 
4/1920-0301-0011 

 

SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Ikke muligt at angive. 
  
Påklaget beløb: 42.155 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 10. august 2005. 
   
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 6. september 2005. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 2. november 2005. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 24. marts 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klageren er en afdeling af et almennyttigt boligselskab, der udleje boliger, 
og er ejer af ejendommen  (halvdelen af et dobbelt-
hus). Den anden halvdel af huset er nr. 11, som ejes af to private personer. 
 
Da det gennem længere tid har været umuligt at udleje ejendommen, har 
denne stået tom og er nu forfalden og ikke længere egnet til beboelse. 
 
Klageren har derfor ønsket at frasælge ejendommen med tilliggende jord til 
naboen, der ved et køb skulle lægges sammen til én matrikel. 
 
Køberen har i forbindelse med salgsforhandlingerne oplyst, at han ønsker at 
erhverve naboejendommen til brug for parkering af sin private bil samt et 
værksted. Fjernvarmeforsyningen skulle derfor frakobles. 
  
I forbindelse med et eventuelt salg af ejendommen er der opstået en tvist 
mellem klageren og indklagede vedrørende udtrædelse af fjernvarmeværket. 
 
Klageren meddelte i brev af 10. august 2005 til indklagede, at ejendommen i 
forbindelse med salg ønskedes udtrådt af andelsselskabet (bilag 1). 
 
I brev af 6. september 2005 (bilag 2) meddelte indklagede, at der ville blive 
opkrævet en udtrædelsesgodtgørelse på 42.155 kr. ekskl. omkostninger til 
fjernelse af stikledning. 
 
Klageren har gjort indsigelse herimod, men da parterne ikke har kunnet bli-
ve enige om, efter hvilket punkt i vedtægterne, der kan udtrædes efter, er sa-
gen sendt til afgørelse i Ankenævnet på Energiområdet. 
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: At udtræden kan ske i henhold til vedtægternes § 6, 1. 
punktum. 
 
Klagerens begrundelse: Ejendommen skal efter en erhvervelse ikke mere 
anvendes til beboelse, men anvendes til parkering uden opvarmning. 
 
Klageren har gjort gældende, at klagerens hus reelt nedbrydes, da den ma-
trikulært bliver sammenlagt med den anden ejendom. herved ophører ejen-
dommen med at eksistere, og dette må sidestiles med en nedrivning. 
 
Ligeledes har klageren anført, at ejendommen ophører med at tjene til bebo-
else og overgår til andet formål, hvilket også må betragtes som en nedriv-
ning. 
 
Afslutningsvis har klageren anført, at det formål, som ejendommen skal be-
nyttes til, medfører, at der ikke længere er brug for fjernvarmeforsyning, og 
denne situation må tilsvarende sidestilles med en nedrivning. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Fastholdelse af kravet om, at 
udtrædelse skal ske efter § 6, 2. punktum, vedtægterne. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har anført, at man har forelagt klage-
rens anmodning for Dansk Fjernvarme i Kolding. 
 
Indklagede har herefter gjort gældende, at der ikke er tale om en nedrivning, 
men udtræden af andre grunde. Udtrædelsen skal derfor ske efter vedtægter-
ne § 6, 2. punktum. 
 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING   
 
Om udtrædelse hedder det i indklagedes vedtægter: 
 

” Udtrædelsesvikår: 
§6. 

 
 Såfremt ejendommen nedbrydes og grunden ikke genbebygges 

udtræder andelshaveren efter at have indbetalt skyldige beløb 
for varmelevering og aflevering af indføringspanel og bekostet 
fjernelse af stikledning. Udtrædelse af andre grunde kan finde 
sted med 18 måneders skriftlig varsel med virkning fra et regn-
skabsårs udløb mod betaling af pågældende ejendoms procentvi-
se andel af selskabets bogførte anlægsgæld (selskabets anlægs-
udgifter fratrukket afskrivninger) samt betingelser i § 6. 1. pkt. 
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 En udtrædende andelshaver har ikke krav på andel af selskabets 
formue. ” 

 
Sekretariatet har telefonisk forespurgt begge parter, om der er nogen be-
grundelse for, at husnr. 13 på Ålkærvej mangler, men det har ikke været 
muligt at få en forklaring på dette. 
 
Matrikelkort for ejendommenes placering er hentet fra www.ois.dk (bilag 
3). 
 
 
BILAG TIL SAGEN   
 
Bilag 1: Klagerens brev af 10.08.2005 til indklagede om udtrædelse. 

Bilag 2: Indklagedes svar til klager af 06.09.2005. 

Bilag 3: Matrikelkort. 
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NÆVNETS BEMÆRKNINGER 
 
Da klageren er et boligselskab, der driver professionel udlejning af boliger, 
skal ankenævnet indledningsvis tage stilling til, om nævnet har kompetence 
til at behandle sagen. 
 
I henhold til ankenævnets vedtægter § 1 behandler nævnet klager fra private 
forbrugere mod erhvervsdrivende energiselskaber. Efter § 1, stk. 5, kan an-
kenævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskil-
ler sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.  
 
Uanset at klageemnet angår forhold, som en privat forbruger også kunne 
blive udsat for, finder nævnet, at klageren som et professionelt boligselskab 
ikke kan sidestilles med en privat forbruger. Nævnet lægger herved navnlig 
vægt på de registrerede oplysninger i CVR om karakteren og størrelsen af 
klagerens erhvervsvirksomhed, og at dette ikke vil harmonere med opfattel-
sen af, hvad der ligger i forbrugerbegrebet..  
 
På denne baggrund finder nævnet, at klagerens status afviger så meget fra en 
privat forbruger, at sagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. 
 
 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Ankenævnet afviser at behandle klagen fra klageren, 

. 
 
Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag. 
 
Klagegebyret returneres til klageren, jf. § 23, stk. 2, i ankenævnets vedtæg-
ter. 
 
 
 
Ankenævnet på Energiområdet, den 7. april 2006 
 
 
 
 Poul Gorm Nielsen 
 formand 
  /  
   for Bjørn Andersen 
   Georg Ferdinandsen 
   specialkonsulent
 




