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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. januar 2005 – 20. oktober 2006. 
 
Påklaget beløb: Ikke angivet af klager. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab: Telefonisk i juni 2005 
og skriftligt den 21. august 2007. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 22. august 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 5. november 2007. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 20. november 2007. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 29. februar 2008. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager foretog en totalrenovering af sit hus, herunder også hele varmeinstal-
lationen. I forbindelse hermed anførte klagers VVS-installatør, at det var 
vigtigt, at ”omløbet” var placeret korrekt for at få en fornuftig fremløbstem-
peratur. Klager indgik herefter en aftalte med indklagede om at flytte ind-
gangen på stikledningen til den anden side af huset. Klager har betalt 
11.946,88 kr. til indklagede for at få foretaget denne flytning. 
 
Til klagers store overraskelse valgte indklagede uden varsel og forhandling i 
2004 at flytte omløbet ca. 32 meter væk fra selve huset.  
 
Ved brev af 21. august 2007 oplyste klager, at ovennævnte flytning har 
medført, at klager i sommerperioden har fremløbstemperatur på under 45 
grader. Klager anmodede derfor indklagede om at flytte skabet med omlø-
bet, så dette er placeret lige uden for huset over selve rørføringen.   
 
Ved brev af 22. august 2007 afviste indklagede at imødekomme denne an-
modning, idet indklagede leverede den kvalitet, som fremgik af regulativet. 
 
Klager indbragte herefter sagen for Ankenævnet på Energiområdet ved brev 
af 5. november 2007.  
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Indklagede skal levere en højere indgangstemperatur, fx 
ved at flytte omløbet frem til husmuren, hvor stikledningen går ind i huset.  
 
Klagerens begrundelse: Klager har anført, at indklagedes flytning af om-
løbsskabet har resulteret i, at klager i sommerperioden altid har fremløbs-
temperatur under 45 grader. Det er derfor klagers opfattelse, at indklagede 
har leveret en manglefuld ydelse, jf. købelovens § 75 a, stk. 1 og stk. 2, nr. 2 
samt § 76, stk. 1, nr. 4, eller principperne i disse bestemmelser.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: afvisning.  
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har til støtte herfor gjort gældende, 
at en fremløbstemperatur under 60 grader meget vel kan forekomme alt af-
hængig af placering på ledningsnettet, forbrug i husstanden og ledningsnet-
tets opbygning. Indklagede har oplyst, at fjernvarmeforsyningen garanterer 
60 grader i hovedledningen.  
 
Indklagede har henvist til § 6.2 i ”Regulativ for Fjernvarmeforsyningen i 
Odense”: 
 

Fremløbsvandets temperatur tilpasses årstiden (vejrforholdene) og 

kan variere mellem ca. 60 grader og ca. 95 grader i hovedlednin-

gerne. Der må regnes med forskellige (lavere) temperaturer hos 

forbrugerne, idet varmetab i stikledningerne ikke kan undgås.  
 
Indklagede har endvidere gjort gældende, at klager i mange år er blevet stil-
let væsentligt bedre end klager har haft krav på. Selv med et omløbsskab 
placeret 30-35 meter fra stikføringen er klager stillet bedre end § 6.2 i ”Re-
gulativ for Fjernvarmeforsyningen i Odense” angiver.      
 
Indklagede har endelig anført, at der med en varmtvandsbeholder i fuld drift 
ikke vil være et temperaturfald på mere end 2 grader fra omløbsskabet og til 
klagers stikføring. Indklagede har derfor påpeget, at det ikke forekommer 
sandsynligt, at klager hele sommeren har en fremløbstemperatur på under 45 
grader, hvis der er foretaget aflæsninger med anlægget i drift.   
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Sekretariatet har den 17. december 2007 anmodet klager om at oplyse ejen-
dommens størrelse, det årlige varmeforbrug samt forbruget pr. døgn, evt. pr. 
uge, i sommerperioden.  
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Sekretariatet har ligeledes den 17. december 2007 anmodet indklagede om 
at oplyse stikledningens dimension og type samt om, og hvordan, anlægget 
og omløbsskabet er blevet kontrolleret.   

Klager  
har ved e-post af 19. december 2007 oplyst, at det samlede boligareal er 243 
m2 inklusiv en gildesal på 55 m2 og et bryggers på 20 m2, der ikke opvar-
mes. Klagers forbrug har været på 600 m3 i 2004, 747 m3 i 2005 og 641 m3 i 
2006. Klager har bemærket ikke at være i besiddelse af oplysninger om uge-
forbrug/døgnforbrug i sommerperioden, da klager ikke har noteret dette.   

 

Indklagede  
har ved brev af 19. december 2007 og ved e-post af 20. december 2007 op-
lyst, at stikledningen til ejendommen er en DN20 prærørsledning etableret i 
1982 i fabrikat ABB og at stikledningen er en DN20 prærør fra 1997 i fabri-
kat ABB/Alstom. Indklagede har oplyst, at omløbsskabet er kontrolleret på 
stedet af ledningsmester den 20. august 2007. Termostatventilen i om-
løbsskabet er indstillet på 65 grader. Indklagede har atter påpeget, at det in-
gen betydning har for sagen, om der er sikret 60 grader i omløbsskabet ved 
ejendommen. Indklagede har endelig oplyst, at hovedledningen er i  

, hvorfor omløbsskabet er placeret på en stikledning. På bag-
grund af, at der principielt ikke burde være et omløb på en stikledning, har 
indklagede konstateret, at klager er væsentligt bedre stillet, end klager har 
krav på. Indklagede har indsendt en skitse over installationen (bilag 1). 

Indklagede har i e-post af 29. januar 2008 bemærket, at klager ikke er place-
ret yderst i fjernvarmenettet. Hvor stikledningen afgrener i  

 er hovedledningen en DN80, der fortsætter til forsyning af mange andre 
ejendomme længere ude på fjernvarmenettet. Indklagede har anført, at for-
brugeren derfor med rette kunne bære hele varmetabet i stikledningen (ca. 
120 meter) for at være stillet som andre forbrugere, da hovedledningen prin-
cipielt er beliggende på . 

Temperaturtabet for den aktuelle stikledning fra omløbsskabet og til ejen-
dommens hovedhaner er i rørleverandørens ) beregningsprogram 
beregnet til maksimalt 2,6 grader ved en fremløbstemperatur på 60 grader 
og en effekt på 2 KW. Effekten er indsat ud fra forbruget på en normal 
varmtvandsbeholder på 110 l fra MetroTherm (bilag 2).  

Indklagede har endelig tilbudt at afbryde stikledningen og fjerne om-
løbsskabet uden beregning for forbrugeren, dog forudsat at den øvrige del af 
stikledningen kan blive liggende. Forbrugeren vil dermed være frit stillet til 
at vælge andre opvarmningsformer.  
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KØBELOVENS MANGELSREGLER 
   § 75 a. Salgsgenstanden skal med hensyn til art, mængde, kvalitet og 
andre egenskaber stemme overens med aftalen, og køberen skal i forbin-
delse med købet have de fornødne oplysninger med henblik på montering, 
anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af salgsgenstanden. 
   Stk. 2. Medmindre andet følger af parternes aftale, skal salgsgenstan-
den 

1. have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, 
som køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt 
havde rimelig grund til at forvente, 

2. være egnet til formål, som genstande af den pågældende type sæd-
vanligvis anvendes til, 

3. være egnet til køberens særlige formål, hvis sælgeren har bestyrket 
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, el-
ler sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vild-
ledende 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 genstanden, og som sæl-
geren kendte eller burde kende, eller  

4. genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brug-
barhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder 
skulle være, herunder hvis kravene i § 75 a ikke er opfyldt. 

   Stk. 2. Køberen kan ikke påberåbe sig en urigtig eller vildledende oplys-
ning, der er rettet senest ved indgåelsen af aftalen. 
   Stk. 3. Forhold ved materialer fremskaffet af køberen kan ikke påberå-
bes som en mangel, medmindre sælgeren har tilsidesat sin vejlednings-
pligt. 

 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Oversigt over ledning og omløbsskab, udtegnet den 19. decem-

ber 2007 

Bilag 2: Beregning udført af indklagede.  
 

   












