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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Der klages over for lav fremløbstempe-
ratur. 
 
Påklaget beløb: Klager ønsker fremadrettet et forholdsmæssigt af-
slag. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 17. sep-
tember 2009. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 20. november 
2009. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 31. marts 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 26. april 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. september 
2010. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen angår en klage over for lav fremløbstemperatur. 
  
Indklagede selskab, der leverer varme til klager, er stiftet med det 
formål at levere varme til gartnerier i området. Selskabet ejes af 
gartnerne, der også aftager ca. 99 % af den leverede varme. Private 
kunder langs ledningsnettet blev ved etableringen i midten af 
80´erne tilbudt tilslutning, hvilket klager accepterede. Områderne 
er ikke udlagt som fjernvarmeområder i lokalplaner.  
 
Efter det oplyste sker forsyningen til klager gennem en stikledning, 
der forsyner to gartnerier og ti private forbrugere (bilag 1). Det før-
ste gartneri på ledningsnettet er beliggende umiddelbart før klagers 
boligområde, og aftager varme i perioden oktober – april. Det andet 
gartneri, som er beliggende yderst på stikledningen, havde indtil 
dets konkurs i 2009 haft et stort varmeaftag. Nu er produktionen 
indstillet. 
 
I sommerperioden 2009 oplevede klageren fremløbstemperaturer 
omkring 50 grader celsius. Årsagen til faldet i fremløbstemperatu-
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ren hos klager skyldes, at ovennævnte gartnerier ikke som tidligere 
og ikke i fornødent omfang aftager varme.  
 
Klager rettede derfor henvendelse til indklagede ved brev af 17. 
september 2009. 
 
Frem til den 21. december 2009 foregik en skriftligt korrespondan-
ce mellem parterne.  
 
Ved brev af 29. marts 2010 indbragte klager herefter sagen for an-
kenævnet. 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: Fremadrettet kompensation/afslag/reduceret pris. 
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har til støtte for sit 
krav gjort gældende, at indklagede har forpligtet sig til at levere 
varme i overensstemmelse med den indgåede forsyningsaftale, her-
under leveringsbestemmelsernes pkt. 6.2, med en fremløbstempera-
tur på mellem ”ca. 60 og ca. 95 grader” (bilag 2). Dette gælder uan-
set årsagen til den lave fremløbstemperatur, uanset at det ville være 
økonomisk uansvarligt for indklagede at opretholde den lovede 
temperatur i ledningsnettet og uanset, at et andet selskab eventuelt 
vil overtage forsyningen mod et tilslutningsbidrag.  
 
Klager har påpeget, at varmeforsyningslovens regler om varmepla-
ner og forsyningspligt ikke indgår i klagers argumentation, da kla-
gen er rent aftaleretlig. 
 
Klager har anført, at det i forbindelse med sagens behandling må 
kunne lægges til grund, at fremløbstemperaturen i 2009 – i hvert 
fald i sommermånederne – har været ikke ubetydeligt lavere end 60 
grader celsius, og at det samme kan forventes for fremtidige år af-
hængigt af et specifikt gartneris fremtidige drift.  
 
Klageren har gjort gældende, den leverede ydelse er mangelfuld, og 
i princippet skal bedømmes efter det almindelige mangelsbegreb i 
købelovens §§ 75a og 76. Den væsentlige mangel består i, at ydel-
sen (varmen) har en ringere værdi end tilsikret i aftalen målt i for-
hold til prisen. Klager har opstillet et eksempel, der illustrerer, at 
klager som følge heraf bruger mere fjernvarme for at opnå samme 
aftaget energi. Derudover har klager påpeget, at der er to ikke-
økonomiske mangler, som er særegne for vandtemperaturer netop 
lige omkring de 60 grader celsius, herunder kraftig dannelse af kalk 
og bakterier.   
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Da det ikke er realistisk at kræve aftalen effektivt opfyldt, har kla-
ger stillet krav om, hvad der i købeloven må anses for et forholds-
mæssigt afslag, dvs. en lavere pris for et ringere produkt. Kravet 
burde kunne ske ved, at der fastsættes en reduceret enhedspris for 
levering i sommerperioden eller måske bedre ved, at der overgås til 
afregning pr. energienheder, idet indklagede ikke så længe der af-
regnes efter kubikmeter og ikke efter kalorier leverer den vare, som 
klager betaler for.  
 
Klager har til indklagedes principale påstand anført, at nævnet er 
kompetent til at behandle klagen, og at spørgsmålet i øvrigt ligger 
uden for Energitilsynets kompetence.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagen:  
 
Principalt: Afvisning 
 
Subsidiært: Klager har ikke mulighed for at opnå kompensati-
on/afslag/reduceret pris. 
 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har indled-
ningsvis henvist til, at det ikke med ledningsnettets rørdimension til 
forsyning af gartneriernes procesanlæg, er muligt at sikre de i ”Al-
mindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning” angivne frem-
løbstemperaturer, uden at dette vil kræve en opgravning af det eksi-
sterende ledningsnet og etablering af en ny og mindre eller alterna-
tivt etablering af et omløb, hvilket ikke alene vil medføre betragte-
lige økonomiske udgifter, men tillige være samfundsøkonomisk 
uforsvarlig udnyttelse af energien. 
 
Til støtte for sin principale påstand om, at nævnet bør afvise sagen 
fra behandling som følge af manglende kompetence, har indklagede 
henvist til, at da lovgiver har valgt ikke at lade en virksomhed som 
indklagede omfatte af lov om varmeforsyning, da indklagede ikke 
er et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter § 2, og derfor alene er 
omfattet af lovens kapitel 4, vil det som refleksvirkning have den 
konsekvens, at indklagede ikke kan være omfattet af definitionen 
på et energiselskab i Ankenævnet på Energiområdets vedtægters § 
1, stk. 5.  
 
Indklagede har i forlængelse heraf anført, at spørgsmålet om, hvor-
vidt prisen for klagers forbrug skal nedsættes, hører under Energi-
tilsynets kompetence, da indklagede ikke i traditionel forstand leve-
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rer varme til forbrugere. Ankenævnet er således heller ikke kompe-
tent til at behandle klagen i henhold til vedtægternes § 4.  
 
Indklagede har til støtte for sin subsidiære påstand erklæret sig 
uenig i, at det følger af aftaleretlige eller det almindelige mangels-
begreb i købelovens §§ 75 a og 76, at klager har krav på tilbagebe-
taling eller fremadrettet kompensation/afslag/reduceret pris. Ind-
klagede har argumenteret for, at da det er rammerne i varmeforsy-
ningslovens kapitel 4, der fastlægger prisen, og såfremt indklagedes 
priser er indenfor disse rammer, vil det ikke være op til ankenævnet 
på energiområdet at ændre herpå med henvisning til hverken aftale-
loven, købeloven eller almindelige obligationsretlige grundsætnin-
ger. Derudover har klager ikke påvist, at det følger af varmeforsy-
ningslovens kapitel 4, at klager har krav på at få prisen reduceret el-
ler få tilbagebetaling.  
 
Afslutningsvis har indklagede bemærket, at klager ikke i tilstrække-
ligt omfang har dokumenteret, at den ydelse, som klager modtager, 
har en lavere værdi, der medfører, at der er krav på en kompensati-
on/forholdsmæssigt afslag.  

 

ANKENÆVNETS KOMPETENCE 
 
Ankenævnets kompetence er i henhold til de godkendte vedtægter:  

 

§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private for-
brugere og energiselskaber.  

 Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere ved-
rørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme 
samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. En sag 
kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parter-
ne.  

Stk. 3. Den private klager skal stå i direkte kundeforhold med det 
energiselskab, der klages over.  

 Stk. 4. Ved en forbrugeraftale forstås en aftale, som et energisel-
skab indgår som led i sit erhverv, når den anden part (den private 
forbruger) hovedsageligt handler uden for sit erhverv.  

 Stk. 5. Ved et energiselskab forstås en energiselskabet, der som 
led i sit erhverv sælger eller leverer el, gas eller varme samt andre 
varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.  

§ 2. Klage kan rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan 
sagsøges ved dansk domstol om de spørgsmål, som klagen omfat-
ter. 
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§ 4. Uden for ankenævnets kompetence falder sager, hvis behand-
ling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndighe-
der eller andre anke- eller klagenævn. 

 

KØBELOVEN  

Købelovens §§ 75a, 76 og 78 er sålydende: 

 
§ 75a. Salgsgenstanden skal med hensyn til art, mængde, kvalitet 

og andre egenskaber stemme overens med aftalen, og køberen skal 

i forbindelse med købet have de fornødne oplysninger med henblik 

på montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af salgs-

genstanden.  

 
Stk.2. Medmindre andet følger af parternes aftale, skal salgsgen-

standen  

1)  have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballe-

ring, som køberen efter salgsgenstandens karakter og forhol-

dene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente, 

2)  være egnet til formål, som genstande af den pågældende type 

sædvanligvis anvendes til,  

3) være egnet til køberens særlige formål, hvis sælgeren har be-

styrket køberens forventning herom, og 

4) have samme egenskaber som en vareprøve eller model, som 

sælger har forelagt køberen ved købets indgåelse. 

 

§ 76. Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis  

1) genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er 

solgt, eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet 

urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke 

kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse 

af genstanden,  

2) sælgeren eller et tidligere salgsled har givet oplysninger som 

nævnt i nr. 1 på varens indpakning, i annoncer eller i andre 

meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller 

køberens kundskab,  

3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, 

der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstan-

den, og som sælgeren kendte eller burde kende, eller 

4) genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller 

brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende om-

stændigheder skulle være, herunder hvis kravene i § 75 a ikke 

er opfyldt.  
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Stk.2. Køberen kan ikke påberåbe sig en urigtig eller vildledende 

oplysning, der er rettet senest ved indgåelsen af aftalen.  

Stk.3. Forhold ved materialer fremskaffet af køberen kan ikke på-

beråbes som en mangel, medmindre sælgeren har tilsidesat sin vej-

ledningspligt. 

 

§ 78. Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mel-

lem  

1) afhjælpning af mangelen 

2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med afta-

len (omlevering),  

3)  et passende afslag i købesummen eller 

4)  ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.  

 

VARMEFORSYNINGSLOVEN 
 
Energitilsynets kompetence er reguleret i varmeforsyningslovens § 
21, stk. 4: 

§ 21, stk.4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling 

eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelser-

ne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, 

giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan brin-

ges til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling 

eller betingelser.  

 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Oversigt over ledningsnet. 

Bilag 2: Leveringsbetingelser (side 3-11) 
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2 .1. 

2. 2. 

2 . 3. 

2.4. 

2. 5. 

Advokatfirmaet Side nr.: 

C. Bisgaard Larsen og Ole Maare 
... -.,.-.-.-.---n,. _____ ,.. __ 

\ ilieland 
I ' Af'lVOKATFiPMA 

\ BILAG J 
§ 2. 

Etablering af fjernvarmeforsyning. 

Tilslutning kan kun rekvireres af ejendommens ejere eller 
disses bemyndigede rådgivere. Begæring om etablering af 
fjernvarmeforsyning til en ejendom skal indgives skrift
ligt til GV's kontor, som undersøger, om tilslutning kan 
foretages som ønsket. Fjernvarmeforsyning kan kun påreg
nes, hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra GV herom. 

Forsyning til ejendomme, ved hvilke der findes forsynings
anlæg af fornøden størrelse, kan i almindelighed etable
res. 

KØBEREN stiller på et let tilgængeligt sted den fornødne 
plads for forbindelse mellem stikledningen og ejendommens 
varmeanlæg med ventil- og målerarrangement til GV's veder
lagsfri rådighed . KØBEREN er forpligtet til at holde ejen
dommens _varmeanlæg i forsvarlig stand og sørge for uhin
dret adgang til ejendommens tilslutningsanlæg og måler. 
KØBEREN skal endvidere sørge for renholdelse af og belys
ning i rummet, hvori disse anlægsdele forefindes . Der bør 
så vidt muligt være gulvafløb i dette rum. 

KØBEREN tillader, at der vederlagsfrit straks eller sene
re føres rør, m.v. igennem ejendommens bygninger og uden
omsplads til forsyning af andre ejendomme, for så vidt 
der ikke derved opstår væsentlige gener. 
GV etablerer omhandlede ledningsanlæg og foretager de her
af følgende repa~ationer, afdækninger og lignende, lige
som GV er · ansvarlig for enhver skade, der som følge af 
ledningernes fremføring måtte ske, herunder enhver skade, 
der måtte ske som følge af utætheder på det her omhandle
de GV tilhørende ledningsanlæg. 
Fjernvarmeledningerne må ikke fjernes, overskæres, omlæg
ges eller flyttes af andre end GV, og GV skal til enhver 
tid have adgang til at foretage de nødvendige ledningsef
tersyn og reparationer. 
Dersom ejeren før eller senere ønsker at foretage væsent
lige bygningsforandringer, tilbygning eller nybygning, 
skal GV på ejerens bekostning udføre den herved nødvendig
gjorte og uundgåelige ændring af placeringen af de fjern
varmeledninger, der forsyner andre ejendomme. 
I tilfælde af, at varmeleveringen ophører, har GV fortsat 
ret til at lade de her omhandlede rør m.v. blive liggende 
og har fortsat adgang til eftersyn og reparationer af dis
se. 
Såfremt særlige forhold taler herfor, skal der oprettes 
og tinglyses en deklaration om rørgennemføringen. Dette 
foretages og bekostes af GV. 

Træffes der i øvrigt særlige aftaler af teknisk og/eller 
økonomisk art, vil sådanne aftaler ligeledes være at ting
lyse på GV's bekostning. 

I 



ANE 
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C. Bisgaard Larsen og Ole Maare 
Side nr.: 

2.6. Skifter en ejendom ejer, skal dette meddeles til GV se
nest 3 arbejdsdage før ejerskiftet. 

3 .1. 

3. 2 . 

3.3 . 

3.4 . 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

§ 3. 

Ophør af fjernvarmeforsyning til en ejendom. 

Anmodning om ophør af fjernvarmeforsyning til en ejendom 
skal indgives skriftligt til GV's kontor . 

Såfremt der ikke ved deklaration påhviler ejendommenafta
gepligt a f fjernvarme, vil der i almindelighed ikke være 
noget til hinder for ophør. GV vil herefter afbryde forsy
n i ngen og foranledige måleren nedtaget. 

Såfremt en stikledning ønskes fjernet, sker dette ved 
GV's foranstaltning og for ejerens regning . 

Ved eventuel gentilslutning betales nyetablering af stik
ledningen af KØBEREN . 
Tilslutningsafgiften beregnes efter reglerne i§ 5. 

§ 4 . 

Stikledning. 

Til forbindelse af en ejendom med fjernvarmenettet udfø
res ved GV's foranstaltning en stikledning og to hovedven
tiler, som bekostes af KØBEREN beregnet efter lednings
længden, i almindelighed fra ejendommens matrikulære skel 
til og med hovedventilerne i ejendommen. GV bestemmer pla
ceringen af stikledningen, som normalt indføres gennem 
ejendommens nærmeste ydermur i forhold til GV's lednings
føring og afsluttes umiddelbart inden for muren med to ho
vedventiler. Stikledningen - uanset længde og betalings
forhold - samt de to hovedventiler er GV's ejendom og ved
ligeholdes i almindelighed af GV. 

GV er berettiget til at benytte en stikledning fælles for 
flere ejendomme, uanset på hvilket tidspunkt dette måtte 
ønskes . Benyttes herved en stikledning, for hvilken der 
er ydet betaling, tilbagebetales KØBEREN et beløb, såle
des at denne stilles på samme måde, som om tilslutningen 
havde fundet sted samtidig med ledningsanlæggets udførel
se , idet der dog tages hensyn til stikledningens afskriv
ning, som foretages med 10 % årlig . 

Hvor der efter GV's bestemmelse benyttes fælles stikled
ning for to eller flere ejendomme, bekostes den fælles 
stikledning t i l grundgrænse . 

Hovedledninger i adgangsveje, der er fælles for to eller 
flere ejendomme bekostes af KØBEREN, selv om ikke alle 
ejendomme tilsluttes samtidig . 
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4.5. Flytning af en stikledning udføres af GV og KØBERENS reg
ning. Herfra er dog undtaget ledninger, der forsyner an
dre ejendomme, jfr. § 2.4. 

4 . 6 . Såfremt en stikledning ved forøget varmebehov bliver for 
lille, omlægges den af GV. De hermed forbundne udgifter 
afholdes efter samme retningslinier som ved etablering af 
en ny stikledning. · 

5 .1. 

5 . 2 . 

5 . 3 . 

5 .4. 

§ 5. 

Tilslutningsafgift. 
For tilslutning af fjernvarmenettet betaler KØBEREN en 
tilslutningsafgift beregnet af GV . Afgiftstariffen bestem
mes af GV. Tilslutningsafgiftens størrelse er i alminde
lighed afhængig af det fjernopvarmede brutto-rumindhold 
(udvendige mål). Beregningen af ejendommens afgiftspligti
ge brutto-rumindhold sker alene ved GV's foranstaltning 
og afgørelse. 

Tarifblad indeholdende oplysninger -om beregning af til
slutningsafgift kan fås hos GV, Forbrugskontoret. 
Afgiftstariffen beregnes efter samme retningslinier som 
er gældende for Odense kommunale Elforsyning. 

Sker der ændring i en ejendoms varmeinstallation eller i 
det fjernopvarmede brutto-rumindhold, skal det meddeles 
GV af VARMEINSTALLATØREN. 
KØBEREN har pligt til at sikre sig, at anmeldelse er 
sket. 
Sker der forøgelse af det fjernopvarmede brutto-rumind
hold, betales supplerende tilslutningsafgift. 

Ved anmodninger om fjernvarmeforsyning, hvortil lednings
anlæg m.v. fra tilslutningstidspunktet efter GV' s bereg.
ning ikke vil give en rimelig rentabilitet, optages for
handling om tilslutningsvilkårene. 

§ 6. 

Varmemedium, temperatur- og trykforhold. 

6 . 1 . Varmen leveres i form af cirkulerende varmt fjernvarme
vand . 

6 . 2 . Fremløbsvandets temperatur varierer normalt efter årsti
den (vejrforholdene) mellem ca. 60 og ca. 95 celsius. 

6 . 3. Trykket i fremløbsledningen kan stige til 10 bar (10 
ato) . Det for forbrugeren disponible differenstryk andra
ger mindst 0,2 bar (2 mVS), men kan efter tid og sted va
riere fra 0,2 bar (2 mVS) til 5,5 bar (55 mVS), hvilket 
skal tages i betragtning ved projektering af de lokale an 
læg . Dette kræver varmeveksler. 

§ 7. 



7 . 1. 

7. 2 . 
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Tilladelig benyttelse af fjernvarmevandet. Vandtab. 

Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejen
dommens varmeveksler, og aftapning af dette vand må kun 
foretages af GV eller af VARMEINSTALLATØREN ved repara
tionsarbejder m.v. 

For vandtab gennem interne anlæg, hvad enten dette er 
sket agtsomt eller uagtsomt, forbeho l der GV sig at forlan
ge erstatning hos KØBEREN, ligesom bestemmelserne i§ 
8 . 11 . kan bringes i anvendelse . 

§ 8. 

Installationer . 

8.1. Varmeanlægget skal med hensyn til dets dimens i onering, ud
formning og tilslutning til GV's måler og ventiler opfyl
de TEKNISKE BESTEMMELSER for tilslutning til Gartneres 
Varmeforsyning i Bellinge-Fangel ApS. KØBERENS rådgivende 
ingeniør, varmeinstallatør eller anden teknisk rådgiver 
kan ved henvendelse til GV få udleveret disse bestemmel
ser . 

8. 2. 

8. 3. 

8.4. 

8. 5. 

Som anført i§ 1.2. må installationer, udvidelser og æn
dringer af disse, udbedringer af fejl samt monteringsar
bejder kun udføres af de i GV's forsyningsområde autorise
rede VARMEINSTALLATØRER. 

Opvarmning af brugsvand sker i KØBERENS vandvar
mer/varmeveksler. Vandvarmeren skal have et magasin på 
mindst 100 liter. Er vandvarmeren fælles for flere lejlig
heder, skal den have et magasin på mindst 100 liter for 
den første lejlighed og 50 liter for hver af de følgende. 
Gennemstrømningsvandvarmere kan dog tillades, såfremt GV 
skønner, det ikke kan blive til gene for fjernvarmeforsy
ningen til andre forbrugere. Skriftlig tilladelse skal i 
hvert enkelt tilfælde indhentes hos GV inden installation 
af gennemstrømningsvandvarmere. 
Vandvarmeren/varmeveksleren skal i øvrigt opfylde de 
~rav, der stilles af GV (jfr. § 8.1.) og den stedlige 
vandforsyning. KØBEREN skal for egen regning sørge fo r 
rensning og vedligeholdelse af vandvarmeren/varme
veksleren, herunder trykprøvning foretaget efter GV's nær
mere anvisning. 

For så vidt cirkulationspumpe ved forsyningens påbegyndel
se eller senere er nødvendig, påhviler det KØBEREN at be
koste, etablere og drive denne . 

Enhver nytilslutning eller udvidelse skal på ejerens be
kostning og foranledning trykprøves for i nden tilslutning
en . Prøvetrykket skal i henhold til Arbejdstilsynets for
skrifter være mindst 1,5 gange det højest forekommende 
tryk . For dele af støbejern gælder dog , at p r øvetrykket 
skal være mindst 2 gange det hø j est forekommende tryk. Da 
trykket i fjernvarmenettet kan stige til 10 bar (10 ato), 
skal prøvetrykket almindeligvis være mindst henholdsvis 
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15 bar (15 ato) og 20 bar (20 ato). Hvor der anvendes 
trykforhøjerpumpe på lokale anlæg, skal prøvetrykket be
regnes under hensyntagen hertil. 
GV kan til enhver tid forlange trykprøven gentaget. Anlæg
get skal i øvrigt være i driftsmæssig orden, inden det 
tilsluttes. 

8.6. VARMEINSTALLATØREN påfylder vand gennem fremløbsventilen 
og idriftsætter anlægget - se dog§ 9.1. vedrørende måle
ren. 

8.7. 

8. 8. 

8.9. 

8.10 

8.11 

8.12 

VARMEINSTALLATØREN skal samtidig fremsende færdigmeldings
blanket til GV. 
Dette gælder, hvor måleren ikke er udleveret, fremsender 
VARMEINSTALLATØREN en færdigmeldingsblanket og GV foranle
diger måleren opsat, hvorefter anlægget må sættes i drift 
af VARMEINSTALLATØREN. 

VARMEINSTALLATØREN skal sørge for en omhyggelig indregule
ring af ethvert anlæg, efter at dette er sat i drift, uan
set om forindstilling er foretaget. 

KØBEREN skal til enhver tid sørge for, at fjernvarmevan
det nedkøles (udnyttes) mest muligt, inden det returne
res, og der skal til dette formål forefindes automatisk 
regulering. Der skal tilstræbes så jævn drift med varmean
lægget som muligt. Såfremt disse bestemmelser ikke opfyl
des på en efter GV's skøn rimelig måde under hensyntagen 
til de enkelte anlægs indretning, kan GV forlange, at KØ
BEREN for egen regning lader foretage sådanne ændringer i 
sit anlæg, at bestemmelserne opfyldes. 

Ejendommens hovedventiler må ikke bruges tii regulering. 
Ventilerne skal enten stå helt åbne eller være helt lukke
de. Ventilerne må normalt kun betjenes i tilfælde af repa
rationsarbejde og under længere tids bortrejse samt i til
fælde af brud på installationen. 

I alle uopvarmede rum, hvoraf der ikke betale.s fast af
gift, skal alle varmerør, såvel fremløbs- som returrør, 
varmtvandsledninger (lodrette stykker af cirkulationsled
ning undtaget), vandvarmere, varmekanaler og lignende iso
leres, efter retningslinierne i Dansk Ingeniørforenings 
"Almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbej
der ved tekniske installationer". 

I tilfælde af misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse af 
ejendommens varmeanlæg på en sådan måde, at der derved ef
ter GV's skøn påføres GV tab, og for så vidt KØBEREN ikke 
efter derom sket henstilling omgående retter de påtalte 
mangler på tilfredsstillende måde, er GV berettiget til 
at afbryde varmeforsyningen. 

Mod behørig legitimation skal GV's personale til enhver 
tid have uhindret adgang til ventil- og målearrangement 
samt ejendommens varmeanlæg. 

§ 9. 
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Målere. 

Ved nyinstallationer indtil ca. 350 kW (ca. 300.000 
kcal/h) afhenter VARMEINSTALLATØREN måleren hos GV og mon
terer denne i anlægget efter retningslinierne i "Tekniske 
bestemmelser for tilslutning til Gartneres Varmeforsy
ning i Bellinge-Fangel ApS. 
Ved større målere udleveres i stedet et passtykke og ved 
helt store flangemålere aftales indbygningen i hvert en
kelt tilfælde med GV. 
Anlægget skal udskylles før måleren monteres. 
GV er berettiget til at flytte måleren, såfremt det efter 
GV's skøn senere måtte vise sig hensigtsmæssigt. KØBEREN 
er pligtig at sørge for, at måleren til enhver tid er let 
tilgængelig. De af GV på og ved måleren anbragte plomber 
må kun brydes af GV's personale. 

Måleren er GV's ejendom. Den vedligeholdes, udskiftes og 
justeres af GV. KØBEREN er erstatningspligtig overfor GV 
i alle tilfælde, hvor måleren ødelægges eller beskadiges, 
f.eks. ved ildebrand, alene med undtagelse af beskadigel
se, som skyldes slid og ælde. 

Hvis måleren menes at vise forkert, kan KØBEREN forlange 
den undersøgt af GV. Såfremt fejlvisningen er 5 pct. el
ler mindre, betragtes målerens angivelse som rigtig, og 
undersøgelsen betales af KØBEREN, gebyret fastsættes af 
GV. Hvis en måler viser mere end 5 pct. forkert, eller 
der konstateres målerstop, fejl ved måleraflæsningen, for
brugsberegningen etc., reguleres betalingen for forbruget 
efter GV's bedste skøn. 

KØBEREN eller dennes varmepasser er forpligtet til straks 
at give GV meddelelse om enhver forstyrrelse ved eller be
skadigelse af måleren. 

§ 10. 

Tariffer. 

Tariffer for levering af fjernvarme fastsættes af Odense 
Byråd. GV afgør, hvilken tarif der kan komme til anvendel
se i de enkelte tilfælde. KØBEREN er forpligtet til på 
tro og love at give GV fornødne oplysninger af betydning 
for tarifberegningen, herunder beregning af forbrug og 
faste afgifter. KØBEREN er ansvarlig for, at der efter en 
af GV anvist tarif ikke senere aftages fjernvarme, som om
fattes af en anden tarif. 

Overtrædelse af vilkårene for den af GV fastsatte tarif 
medføreromberegning af såvel forbrug som faste afgifter 
til anden af GV fastsat tarif for det tidsrum, hvor over
trædelsen har fundet sted. Såfremt overtrædelsen medfører 
beskadigelser eller justeringer af GV's anlægsdele, er KØ
BEREN pligtig at yde erstatnin~ til GV efter regning. 
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Såfremt der i ejendommen senere skulle opstå ændringer, 
der har betydning for tariferingen, er KØBEREN forpligtet 
til straks at give GV meddelelse herom. 

Tarifblad samt nærmere oplysninger om tarifferne kan fås 
hos GV, forbrugskontoret. 

§ 11. 

Måleraflæsning og regningsudskrivning. 

For afregning af forbruget foretages periodiske aflæsning
er af målerne efter GV-s bestemmelse - almindeligvis en 
gang årligt, evt. ved selvaflæsning. GV er berettiget til 
at udstede a conto regninger med regulering en gang år
ligt. Faste afgifter fordeles på årets regninger. 

§ 12. 

Betalinger m.v. 

På forbrugsregninger fra GV er anført en gebyrfri beta
lingsfrist. Ved betaling efter fristens udløb påløber der 
pr. regning gebyrer, hvis størrelse fastsættes af GV. Ge
byrerne angives på regningerne. Såfremt det senere tilli
ge er nødvendigt at foretage særlig inkasso, evt. udpant
ning, er KØBEREN også pligtig at betale omkostningerne 
herved. 

I tilfælde af restance med betalingen er GV berettiget 
til at afbryde forsyningen. Der tilsendes KØBEREN en 
skriftlig meddelelse om afbrydelse m.v. Restanceopgørel
sen tillægges særligt afbrydelsesgebyr pr. afbrudt måler. 
Gebyret fastsættes af GV. 

Tilsvarende afbrydningsbestemmelser gælder også for mang
lende forfalden betaling af tilslutningsafgift. 

Forsyningen retableres først, når hele restancen incl. fo
rekommende gebyrer og eventuelle særlige inkassoudgifter 
er betalt. 

§ 13. 

Sikkerhedsstillelse . 

Når GV skønner det påkrævet, kan depositum forlanges som 
sikkerhed for enhver betaling. Undlader KØBEREN efter på
krav at stille et sådant depositum, er GV berettiget til 
at afbryde forsyningen. 

§ 14. 

Driftssikkerhed. 
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GV vil søge at opretholde en regelmæssig forsyning, men 
påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser. I til
fælde af afbrydelser i forsyningen sørger GV hurtigst mu
ligt for, at regelmæssig forsyning igen kan finde sted. 
Der ydes ingen erstatning for direkte eller indirekte ska
de eller tab som følge af afbrydelser eller forstyrrelser 
i driften. GV forbeholder sig ret til i kortest mulige 
tid at afbryde forsyningen for nytilslutninger, vedlige
holdelses- og reparationsarbejder. 

§ 15 . 

Misligholdelse. 

I tilfælde af misligholdelse af nærværende bestemmelser 
er KØBEREN forpligtet til at betale erstatning for et
hvert tab, som herved påføres GV, ligesom GV er beretti
get til at afbryde forsyningen efter forudgående påkrav 
til KØBEREN om misligholdelses berigtigelse. 

§ 16. 

Ikrafttræden. 

Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmforsy
ning" er vedtaget af Gartneres Varmeforsyning i Bellin
ge-Fangel ApS med gyldighed fra den 1. oktober 1984. 

GV forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestem
melserne. Foretages sådanne ændringer, vil dette blive 
meddelt KØBEREN ved påtryk på varmeregningerne eller ved 
annoncering i den lokale dagspresse. 

Gartneres Varmeforsyning i Bellinge-Fangel ApS. 
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Forvis Dem om, hvor hovedventilerne er anbragt. Normalt er det i 
kælderen, hvor sådan findes, eller i bryggerset, grovkøkkenet el
ler lignende. 

Hovedventilerne er skillestedet mellem Deres og GV-s installatio
ner. 

Normalt skal disse ventiler ikke betjenes, de skal lukkes i til
fælde af brud på Deres installation. 

Såfremt ventilerne har løst håndtag, bør De tydeligt anbringe 
håndtaget nær brugsstedet. 

Det kan være af betydning, at der er mere end en person, der ved, 
hvorledes hovedventilerne betjenes. 

Husk at regulere indstillingen på de automatiske ventiler efter 
anvisningen fra varmeinstallatøren. Rigtig indstilling giver god 
økonomi. 

Termometrene i rørinstallationerne viser mest korrekt, hvis der i 
termometerlommerne hældes lidt olie eller glycerin. 

De bør i egen interesse føre daglig kontrol med målervisningen og 
temperaturvisningen på indgangs- og udgangstermometrene. 

Den mest økonomiske drift opnås med den mindst mulige gennemstrøm
mende vandmængde og den størst mulige varmeafgivelse fra vandet, 
d.v.s., at temperaturvisningen på udgangstermometret skal være 
mindst mulig, men dog så stor, at varmebehovet dækkes. 



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. 

Kompetence 
Ankenævnet har foretaget en vurdering af nævnets kompetence i sagen. 

Nævnet lægger til grund, at der er tale om en civilretlig tvist mellem en pri
vat forbruger og et energiselskab om levering af varme. Klageren står i et di
rekte kundeforhold med indklagede, ligesom der er tale om en forbrugeraf
tale. Nævnet lægger endvidere til grund, at indklagede er et energiselskab, 
der som led i sit erhverv sælger varme til bl.a. klageren. 

Nævnet anser sig derfor for kompetent til at behandle sagen, jf. ankenævnets 
vedtægters § 1. 

Aftalegrund/ag for fjernvarme 
Retsforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er re
guleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeforsyningsvirk
somhedens leveringsbestemmelser og vedtægter, som er anmeldt til Energi
tilsynet i medfør af varmeforsyningslovens § 21 , den til enhver tid gældende 
varmeforsyningslov samt andre relevante love. 

Fremløbstemperatur 
Nævnet er enigt i vurderingen af, at sagens problemstilling er af aftaleretlig 
karakter. 

Nævnet konstaterer, at det er ubestridt, at målinger har vist, at indklagede 
over en længere periode ikke har kunnet levere fjernvarmevand med den af
talte fremløbstemperatur. Hertil kommer, at den aftalte fremløbstemperatur 
heller ikke fremover vil kunne garanteres. 

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet således, at der er dokumenteret 
forhold, der indebærer, at indklagedes levering må anses for at være i strid 
med de almindelige leveringsbeste~elser for fjernvarmeleveringen i ind
klagedes forsyningsområde, ligesom indklagedes levering af varmt vand må 
betegnes som mangelfuld efter købeloven. 

Som følge heraf får klageren medhold i kravet om et forholdsmæssigt afslag 
efter købelovens regler. 
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Det forholdsmæssige afslag fastsættes til 5 % af den opkrævede årlige var
mepris. Afslaget er beregnet på baggrund af de oplyste temperaturforhold på 
leveret fjernvarmevand i sommerperioden og under hensyntagen til, at kla
geren årligt skønsmæssigt anvender op til 30 % af det leverede fjernvarme
vand til opvarmning af varmt brugsvand. 

Afslaget skal beregnes fra den dato, da klageren efter købeloven kan anses 
for at have reklameret til indklagede over den mangelfulde ydelse. Efter det 
oplyste finder nævnet, at denne dato er den 17. september 2009, hvor kla
gers advokat skriftligt har fremsat krav om kompensation over for indklage
de 

Klager har endvidere krav på dette afslag i den fremtidige årlige varmepris, 
så længe indklagedes forsyningsforhold medfører, at fremløbstemperaturen 
ikke leveres i overensstemmelse med indklagedes leveringsbestemmelser, 
eller indtil afregningssystemet eventuelt ændres, således at klager opkræves 
på baggrund af målt energimængde. 

Det samlede beløb i afslag, der skal tilbagebetales for perioden fra 17. sep
tember 2009 og frem til afgørelsens dato forfalder til betaling 30 dage efter 
afgørelsens dato. Ved manglende betaling efter denne dato forrentes beløbet 
efter renteloven. 

Nævnet finder afslutningsvis anledning til at bemærke, at forudsætningerne i 
parternes aftaleforhold må anses for ændrede i en sådan grad, at det kunne 
give anledning til overvejelse hos den kommunale varmeplansmyndighed 
om det gældende anlægsprojekt burde revideres. 

Sagsomkostninger og klagegebyr 
Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på 
7.000 kr. til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og 
bilagets punkt 1 a, jf. også § 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved god
kendte, private klage- eller ankenævn. 

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

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 
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AFGØRELSE 

Indklagede, Gartneres Varmeforsyning I Bellinge-Fangel ApS, skal til kla
ger, , tilbagebetale 5 % af den opkrævede årlige varme
pris, beregnet fra den 17. september 2019 og frem til senest 30 dage fra de
nne afgørelses dato. 

Indklagede skal endvidere yde klager et permanent afslag på 5 % i varme
prisen. Dette afslag ophører først, når indklagede enten leverer aftalemæs
sigt eller ændrer sit afregningssystem fra betaling efter m3 til betaling efter 
målt energimængde. 

Gartnernes Varmeforsyning i Bellinge-Fangel ApS skal i sagsomkostninger 
til ankenævnet betale 7.000 kr., der betales senest 30 dage efter den dato, 
hvor Økonomistyrelsen under Finansministeriet på vegne af Konkurrence
og Forbrugerstyrelsen udsender ankenævnets opkrævning af beløbet. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 5. OKTOBER 2010 

I 

specialkonsulent 
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