
 

 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 

 
 
 
Klager:  

  

 2930 Klampenborg 

 

  

    

 

Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. 

 CVR 6423 5818 

 

 Lille Ewaldsvej 5 

 3100 Hornbæk 
 

 

Klageemne: Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud 
på ledning ▪ Betaling for vandspild samt 
arbejdsløn. 

 

 

 

 

Ankenævnets  FORMAND 
sammensætning: Poul Gorm Nielsen 
 UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET 
 Svend Erik Jensen 
 Regitze Buchwaldt 
 UDPEGET AF DANSK FJERNVARME 
 Mogens Christensen 
 Carl Helmers 
 
 
  

 

Sag: FBI-12/04950 

 

Sagsbehandler: /MRO 

 

 

Sekretariat: 

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN 

 

Carl Jacobsens Vej 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5000 

Fax 4171 5100 

 

CVR  6496 4615 

 

post@energianke.dk 

 

 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 



 

   
 

Side 2 

Sagsnummer 12/04950 

 

SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Den 4. december 2010 til den 15. januar 2011. 

 

Påklaget beløb: kr. 47.999,71. 

 

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 17. februar 2011. 

 

Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 23. februar 2011. 

 

Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. juli 2011. 

 

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 26. juli 2011. 

 

Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. september 2012. 

 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 

Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede er berettiget til betaling i henhold til 

faktura (167/2011), jf. bilag 1). 

 

Ultimo 2010 registrerede indklagede et usædvanligt stort vandtab. Indklagede 

iværksatte derfor undersøgelse af hovedledningsnettet, herunder ved hjælp af 

termografering. 

 

Undersøgelsen af hovedledningsnettet afslørerede ikke fejl, hvorfor indklage-

de iværksatte aflukninger i forsyningsnettet. Aflukningerne indkredsede ste-

det for vandtabet til et mindre område.  

 

Klagers ejendom blev ved den efterfølgende besigtigelse af ejendommene i det 

indsnævrede område identificeret som det formodede sted for vandtabet. Den 

person, der havde tilsyn med ejendommen, blev kontaktet. 

 

Indklagede sendte derpå faktura nr. 167/2011 (bilag 1) til klager, som gjorde 

indsigelse herimode den 17. februar 2011. 

 

Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for ankenævnet. 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 

KLAGERS KRAV: Fritagelse for betaling af 47.999,71 kr. 

 

KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør 

klager gældende, at ansvaret for omkostningerne påhviler indklagede, idet 

installationen i sin tid er udført og godkendt af indklagede. 
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Klager gør ligeledes gældende, indklagede ikke har handlet med nødvendig og 

tilstrækkelig konduite. Det forhold, at der er gået 6 uger fra skadens opståen 

og til dens udbedring, er direkte proportionalt med skadens omfang.   

 

Klager gør desuden gældende, at arbejdslønnen på i alt kr. 14.587,50 er høj, 

set i forhold til at man udefra let kunne lokalisere et brud. 

 

 

INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Fastholder sit krav. 

 

INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand 

gør indklagede gældende, at der er tale om et rørbrud på klagers interne 

varminstallation. 

 

Indklagede gør ligeledes gældende, at indklagede i henhold til indklagedes 

tekniske bestemmelser, intet ansvar har for klagers interne installationer. Det, 

at indklagede har overværet den af vvs-installatørens udførte trykprøve, påfø-

rer ikke indklagede et ansvar for installationen. 

 

Den fremsendte faktura er baseret på kostpriser og er således varmeværkets 

direkte omkostninger i forbindelse med skaden. Der kan derfor ikke forhand-

les en lavere pris, da det ville medføre øgede omkostninger for de øvrige for-

brugere. 

 

Indklagede gør desuden gældende, at der er tale om et længere forløb, hvor 

utætheden opsøges. Det er ikke det, at konstatere at der er dug på vinduerne 

og kontakte tilsynet med huset, der har taget tiden, men det foranliggende 

arbejde med at indkredse utætheden 

 

Indklagede opgør kravet som arbejdsløn i forbindelse med identifikation af 

rørbruddet samt vandtab på 270 m3. 

 

Det konkrete vandtab har ikke kunnet måles da afregningsmåleren er placeret 

i afgangsledningen tilbage til fjernvarmeværket Vandtabet er derfor opgjort 

på baggrund af driftsrapporter samt det umiddelbare skift i vandpåsætningen 

ved aflukningen af hovedhaner på installationsadressen. 

 

BILAG TIL SAGEN 

Bilag 1: Faktura nr. 167/2011. 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

NÆVNETS BEMÆRKNINGER 

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et 
resume af parternes oplysninger til ankenævnet Ved nævnets vurdering af 
sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, 
som parterne har indsendt i sagen. 

Leverings- og kontraktretlige forhold 
Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er 
reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeværkets leve
ringsbestemmelser og telrniske bestemmelser, som er anmeldt til Energitilsy
net i medfør af varmeforsyningslovens § 21, øvrige bestemmelser i den til en
hver tid gældende varmeforsyningslov, samt andre relevante love, herunder 
navnlig aftale- og købeloven. 

Kontraktsansvar 
Nævnet finder, at der hverken i indklagedes "Almindelige leveringsbestem
melser" eller "Tekniske bestemmelser" er hjemmel til at pålægge fjernvarme
kunderne et objektivt ansvar for skader, der opstår ved brud på kundernes 
interne installationer. 

Klager er derfor ikke erstatningsansvarlig efter det kontraktretlige grundlag. 

Erstatning uden for kontrakt 
Nævnet finder efter det oplyste, at den opståede hændelse med brud på led
ningen og dermed opstået vandspild må anses for en hændelig skade, der er
statningsretligt ikke kan bebrejdes klager som hverken forsætligt eller uagt
somt. Betingelserne efter de almindelige erstatningsregler for at pålægge 
klager erstatningsansvar er således heller ikke opfyldt. 

Klager skal derfor hverken i medfør af parternes kontraktgrundlag eller de 
almindelige erstatningsregler erstatte noget krav om betaling for det opståede 
vandspild eller godtgøre omkostninger til arbejdsløn til fejlsøgning inkl. ter
mografi. 

Sagsomkostninger og klagegebyr 
Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på 
8.500 kr. til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bila
gets punkt la, jf. også § 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, 
private klage- eller ankenævn. 

Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter§ 25, 
stk. 2. 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 

Sides 
Sagsnummer 12/04950 
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AFGØRELSE 

Klager, , fritages for at betale erstatning eller noget 
andet krav til indklagede, Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., i forbindelse med 
rørbruddet på k1agers interne fjernvarmeinstallation. 

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 
8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkur
rence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på op
krævning af beløbet. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN O 3. OKT. 201 

I 

specialkonsulent 
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