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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Der klages over, at den anslåede varmepris er 
angivet eksklusive moms. 
 
Påklaget beløb: 3.412,50 kr. årligt i 2010 priser. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab: Skriftligt den 11. juli 
2010. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 9. november 2010. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 21. september 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 30. september 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 14. januar 2011. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få leveret fjernvarme til 
en pris, der ikke overstiger indklagedes anslåede årlige driftsudgifter på ca. 
13.650 kr. pr. år, også selvom varmeprisen ved en fejl er beregnet eksklusi-
ve moms, jf. indklagedes prisoverslag af 27. maj 2010 (bilag 1).  
  
Om sagen kan oplyses, at klager købte grunden  i Skive, 
der er beliggende i et område udlagt til fjernvarme. Klager bad som følge 
heraf indklagede om et prisoverslag.  
 
Prisoverslaget blev fremsendt til klager ved brev af 27. maj 2010. Prisover-
slaget indeholdt oplysninger om dels tilslutning til fjernvarmenettet (stik-
ledning), og dels over anslået årlige driftsudgifter. Sætningen ”Alle priser er 
ekskl. moms” blev ved en fejl slettet under tekstbehandlingen af prisoversla-
get, og dette blev først opdaget, da klager klagede over regningen på stik-
ledningen.  
 
Regningen på stikledningen blev herefter tilrettet, så udgiften svarer til pri-
sen i overslaget (bilag 2). Samtidig forklarede indklagede ifølge det oplyste, 
at priser og afgifter tilrettes år for år på baggrund af det kommende års bud-
get og er ens for alle indklagedes forbrugere.  
 
Klager rettede den 11. juli 2010 henvendelse til indklagede. Klager bemær-
kede, at hvis indklagedes prisoverslag holder, vil det medføre en årlig mer-
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udgift på 3.412,50 kr. ved indregning af moms. Klager oplyste ikke at ville 
betale mere end den samlede årlig udgift på 13.360 kr. i perioden 2010-
2015. 
 
Indklagede ses ikke ud fra det foreliggende materiale at have reageret på 
denne henvendelse.  
 
Ved brev af 20. september 2010 indbragte klager herefter sagen for anke-
nævnet.  
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: Klager ønsker ikke at betale mere end den årlige udgift, som 
indklagede har beregnet, og som klager har accepteret, uden tillæg af moms.  
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har gjort gældende, at der er 
taget højde for indklagedes angivne priser i det endelige byggebudget for 
klagers privatøkonomi.  
 
Klager har derudover bemærket, at indklagede burde have tjekket sit tilbud, 
inden det blev sendt ud.   
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Indklagede afviser at kunne give 
særpris til klager.  
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har gjort gældende, 
at da priser og afgifter tilrettes år for år på baggrund af det kommende års 
budget og således er ens for alle indklagedes forbrugere, ser indklagede sig 
ikke i stand til at indgå særaftale med en enkelt kunde, selvom indklagede 
erkender at have givet ufyldestgørende oplysninger omkring priserne på 
prisoverslaget.  
 
Indklagede har afslutningsvis bemærket, at prisen for en MWh i år faktisk er 
mindre (510 kr.) end det i prisoverslaget oplyste – dog stadig ekskl. moms.      
 

AFTALELOVEN 
 
Af bekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1993 af lov om aftaler og andre 
retshandler på formuerettens område, fremgår:  
 

§ 1. Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Reglerne i 

§§ 2-9 kommer til anvendelse, for så vidt ikke andet følger af tilbu-

det eller svaret eller af handelsbrug eller anden sædvane.  
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§ 32, stk. 1. Den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejl-
skrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold 
end tilsigtet, er ikke bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til 

hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå 
en fejltagelse.  
 

MARKEDSFØRINGSLOVEN 
 
§ 13, stk. 1-3, jf. bekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009 af lov om mar-
kedsføring, som senest ændret ved lov nr. 719 af 25. juni 2010: 
 

Prisoplysninger 
   § 13. Ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugerne, dog ik-

ke salg af varer ved auktionssalg, skal der ved mærkning, skiltning 
eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris for va-
ren inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter. 

Afgifter eller omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er for-
pligtet til at opkræve direkte hos forbrugerne, er ikke omfattet af 1. 
pkt., men skal oplyses særskilt. Hvor varer udbydes elektronisk til 

forbrugerne med mulighed for bestilling, finder 1. og 2. pkt. tilsva-
rende anvendelse. 

   Stk.2. Stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved er-

hvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser til forbrugerne fra fast for-

retningssted, samt når tjenesteydelsen udbydes elektronisk til for-

brugerne med mulighed for bestilling. Hvor det ikke er muligt at op-

lyse den samlede pris for tjenesteydelsen, skal grundlaget for be-

regningen af prisen oplyses, såfremt dette vil gøre det muligt for 

forbrugerne selv at beregne den endelige pris. Er det på grund af 

mængden af udbudte tjenesteydelser ikke muligt at angive prisen 

eller beregningsgrundlaget for dem alle, skal prisen eller bereg-

ningsgrundlaget anføres for et relevant og repræsentativt udvalg. 
   Stk. 3. Når der ved annoncering eller på anden måde i markeds-

føringsmateriale oplyses om prisen for varer eller tjenesteydelser, 

skal oplysningerne opfylde kravene i stk. 1 eller 2, § 14 samt de i 

medfør af stk. 6 fastsatte regler. Såfremt en fabrikant, importør eller 

grossist i annoncer, i reklamer eller på anden måde foreslår en pris 

for videresalg til forbrugerne, skal det udtrykkeligt angives, at prisen 

er vejledende. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for mundtlige 

prisoplysninger. 
… 
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BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Prisoverslag af 27. maj 2010. 

Bilag 2: Faktura af 6. juli 2010 vedrørende fjernvarmestik til 

 Skive. 

 
 
 

   







   

  

        
          

          
      

   
       

        
         

          
        

 
            

       

          
         

     

         
              

            
            

         
            

           
             

        
        

             
            
 

   
            

          
 

              
   

 

 






