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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 17. maj 2005 til 30. april 2006. 
 
Påklaget beløb: 8.643,27 kr. (50 % af 17.286,54 kr.) samt 2.263,75 kr. for 
fast afgift 1. januar til 31. maj 2010.  
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 13. november 
2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 27. november 2006. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 4. juni 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. juni 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 27. oktober 2010. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen vedrører 
 

- Opgørelse af 31. maj 2006 med forfaldsdato den 20. juni 2006 med 
opkrævning af 17.286,54 kr. (bilag 1). 

- Faktura af 14. januar 2010 med forfaldsdato den 30. januar 2010 
med opkrævning af 2.263,75 kr. for fast afgift i perioden 1. januar til 
31. maj 2010 (bilag 2). 

 
Klagers hustru overtog ejendommen i foråret 2002 og blev tilmeldt hos ind-
klagede som kunde på installationsadressen ca. 1. maj 2002 (bilag 3). 
 
Efter modtagelse af årsopgørelsen af 31. maj 2006 havde klager og indkla-
gede et møde den 3. november 2006 angående det høje varmeforbrug, som 
indklagede havde fremsendt betalingskrav på.  
 
Klager sendte efterfølgende et brev af 13. november 2006 (bilag 4), hvor 
klager gjorde opmærksom på, at beløbet betaltes med forbehold for tilbage-
betaling ved regnskabsafslutningen juni 2007. Klager ønskede indklagedes 
bekræftelse på, at det var muligt at udtræde som kunde pr. 1. juli 2007, så-
fremt det høje varmeforbrug ikke var fejlopkrævet.   
 
Indklagede besvarede klagers brev 27. november 2006, hvor indklagede 
gjorde klager opmærksom på, hvad indklagede havde konstateret ved besøg 
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hos klager den 12. oktober 2006. Klager havde installeret gulvvarme i toilet-
tet på loftet, og de havde aldrig aflæst måleren. Derudover var der mangler 
ved en radiator i stueetagen. 
 
Klager fremsendte bemærkninger til indklagede i brev af 31. december 
2006. Klager henviste til målerudskiftningen af 26. september 2003 og en 
eventuel fejlaflæsning fra indklagedes side. Klager henviste til indklagedes 
vedtægter i forbindelse med klagers forbehold for opsigelse af kundeforhol-
det pr. 13. november 2006 samt til, at klagers ejendom udgjorde 190 m2, og 
ikke 253 m2 som anført af indklagede.  
 
Indklagede besvarede klagers brev den 10. januar 2007, hvor indklagede 
meddelte, at klagerens ejendom var blevet justeret til et årsforbrug på ca. 20 
MWh varme/år, og at det registrerede boligareal var ændret til 190 m2.  
 
I perioden fra 31. december 2007 til 3. juni 2008 havde parterne løbende 
korrespondance, hvor klager henviste til opsigelsen af kundeforholdet med 
dertil følgende ophør den 1. juni 2008. Indklagede afviste, at klager formelt 
havde opsagt kundeforholdet med brevet af 31. december 2006.  
 
Den 15. august 2008 henvendte klager sig igen til indklagede, hvor klager 
fastholdt opsigelsen. Klager sendte ligeledes en ny opsigelse med forbehold 
for, at deres tidligere opsigelse fra 13. november 2006 ville blive underkendt 
af ankenævnet eller de civile domstole. 
 
Den 28. august 2008 bekræftede indklagede modtagelse af opsigelsen af 15. 
august 2008 og meddelte, at leveringsforholdet ville fortsætte indtil 31. maj 
2010. 
 
I den efterfølgende periode havde parterne yderligere korrespondance, hvor 
klager fremsatte forslag til slutafregning og tidspunkt for fjernelsen af stik-
ledningen på ejendommen.  
 
Klager rettede igen henvendelse til indklagede den 22. marts 2009, efter at 
have modtaget opkrævningen for slutafregningen. Klager påpegede, at opsi-
gelsen af kundeforholdet, ifølge indklagedes vedtægter, senest kunne være 
sket pr. 31. december 2009. Klager ønskede derfor ikke at betale den op-
krævede afgift for perioden 1. januar til 31. maj 2010.  
 
Den 1. december 2009 meddelte indklagede, at gravearbejdet i forbindelse 
med afbrydelse af forsyningen, ville finde sted den 3. december 2009. 
 
Indklagede sendte en rykkerskrivelse på 2.829,70 kr.  pr. 25. marts 2010 til 
klager, da klager var i restance med betalingen af fast afgift.  
 
Indklagede sendte det opkrævede beløb til inkasso pr. 23. april 2010.  
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Klager indbragte herefter sagen for Ankenævnet på Energiområdet den 1. 
juni 2010. 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav:  

- Indklagede refunderer op til 50 % af det opkrævede beløb for for-
bruget i perioden fra 17. maj 2005 til 30. april 2006, og 

- tilbagebetaler den opkrævede faste afgift for perioden 1. januar 2010 
til 31. maj 2010. 

 
Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har gjort gældende, at huset 
konstant har noget varme på året rundt for at holde fugt ude, eftersom huset 
kun benyttes som sommerhus samt i nogle weekender. 
 
Klager har yderligere gjort gældende, at varmeforbruget har været ens i alle 
år svarende til ca. 16-25 MWh, hvilket tyder på, at værkets målerudskiftning 
den 26. marts 2003 har medført et unormalt højt forbrug.  
 
Klager har endvidere gjort gældende, at den udskiftning, der var foretaget i 
2003 ikke var blevet meddelt klager. 
 
Klager har anført, at opsigelse af kundeforholdet er sket den 13. november 
2006. Da formuleringen i brevet kunne give anledning til tvivl, er opsigelsen 
i hvert fald sket den 31. december 2007 med ophør af leveringsforholdet den 
1. juni 2009, hvilket svarer til 18 måneder fra opsigelsesdatoen.  
 
Klager har yderligere bestridt at skulle betale fast afgift indtil ophør den 31. 
maj 2010, eftersom klagers jordvarmeanlæg blev taget i brug på ejendom-
men den 3. juni 2008 og forsyningen fra indklagede ophørte. Desuden er det 
klagers opfattelse, at det ikke er rimeligt at skulle betale fast afgift fra de-
cember 2009 og frem til 31. maj 2010, hvor indklagede frakoblede klager. 
 
Klager har endelig gjort gældende, at § 5, stk. 4, i indklagedes vedtægter 
alene giver indklagede ret til at lade ledningsnettet ligge til efter leverings-
ophør, og ikke fjerne det før leveringsophør.  
 
Klager har også henvist til, at opsigelse egentlig kan ske med 12 måneders 
varsel efter § 10 i den oprindelige kontrakt af 13. maj 1966 om tilslutning af 
ejendommen til fjernvarmeforsyningen (bilag 5). Klager har ikke har mod-
taget nogen individuel opsigelse af kontraktens opsigelsesbestemmelse. Det 
individuelle vilkår bør gå forud for en generel bestemmelse i en vedtægt, 
medmindre indklagede kan dokumentere, at indklagede individuelt over for 
klager eller den tidligere ejer med det angivne varsel har opsagt vilkåret. 
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Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder at frakobling samt 
afregning er sket korrekt på baggrund af målt forbrug, og i overensstemmel-
se med gældende vedtægt og leveringsbetingelser.  
 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har gjort gældende, 
at når indklagede ikke får adgang til at foretage årsaflæsninger, beregnes de 
tilsluttede ejendommes forbrug i henhold til Dansk Fjernvarmes vejledning. 
Dette har været tilfældet for klagers ejendom, hvorfor de foregående årsop-
gørelser er beregnet på baggrund af graddage og tidligere års forbrug.  
 
Indklagede har endvidere gjort gældende, at klagers installation har haft 
mangler, ligesom der er gulvvarme på toilettet. Dette kan eventuelt begrun-
de forbruget.  
 
Indklagede har oplyst, at udskiftningen af måleren på ejendommen skete i 
forbindelse med udskiftning af en varmtvandsbeholder den 26. september 
2003, hvilket er normal praksis hos indklagede.  
 
Indklagede har ligeledes anført, at klager har fået tilbud om at få måleren 
kontrolleret og verificeret, hvilket klager afslog.  
 
Indklagede gør gældende, at opsigelse skal ske efter gældende vedtægt og 
regler og med de deri fastsatte opsigelsesvarsler. 
 
Indklagede har endelig oplyst, at det er normal praksis hos indklagede at 
frakoble forbrugere inden udløbet af det pågældende regnskabsår, hvis kun-
den ønsker det. Det er tilfældet i denne sag. Fast afgift skal dog betales ind-
til regnskabsårets afslutning, jf. § 5 i de gældende vedtægter (bilag 6) og 
punkt 2.17 i de almindelige leveringsbetingelser (bilag 7).  
 
Vedrørende det oprindelige aftalte kontraktvilkår om 12 måneders opsigel-
sesvarsel har indklagede anført, at det også er fastsat i kontrakten, at opsi-
gelsesvarslet til enhver tid fastsættes af generalforsamlingen. Dette er såle-
des sket i forbindelse med en generalforsamlings vedtagelse af vedtægten, 
hvor varslet blev forhøjet til 18 måneder. 
 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Opgørelse af 31. maj 2006 

Bilag 2: Faktura nr. 160 af 14. januar 2010 

Bilag 3: Styringstabel af 15. maj 2007 og 29. juni 2009.  
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Bilag 4: Brev af 13. november 2006 

Bilag 5: Kontrakt gældende for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk a.m.b.a. 

af 13. maj 1966. 

Bilag 6: Indklagedes vedtægter § 5. 

Bilag 7: Print af indklagedes almindelige bestemmelser for fjernvarme-

levering, punkt 2.17. 

 

 
 

   



















   

  

        
          

          
      

   
       

        
         

          
        

 
            

            
          

 

             
            

           
 

            
             

         

          
  

 
               

         
         
          

          
          

 
              

         
          

         
          

  

 








