
ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 

Klager: 

Indklaget energiselskab: 

Klageemne: 

Ankenævnets sammensæt
ning: 

8722 Hedensted 

Hedensted Fjemva1me A.m.b.a. 
CVR 4152 9911 

Løsningvej 26 
8722 Hedensted 

Aftale - Effektbidrag • Tilbagebetaling af 
effektbidrag - Ændring af beregnings
gnmdlag for effektbidrag. 

Formand 

Poul Gorm Nielsen 
Udpeget af Forbrugerrådet 

Niels-Ole Bjerregaard 
Martin Salamon 
Udpeget af Dansk Fjernvarme 

Mogens Christensen 
Carl Helmers 

4/1920-0301-0212 

/TFL 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf. 72 26 82 00 

Fax 33 18 14 29 

CVR-nr. 28 45 81 85 

post@energianke.dk 

www.energianke.dk 



 
 

Side 2

4/1920-0301-0212

 

SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. april 2007 til 31. marts 2010. 
 
Påklaget beløb: Kr. 4.712,50. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 28. juni 2009. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 13. november 2009. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 30. december 2009. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 19. januar 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. september 2010. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen drejer sig om hvorvidt Hedensted Fjernvarme (indklagede) skal tilba-
gebetale kr. 4.712,50 til klager grundet for stor opkrævning af effektbidrag.  
 
Ved betalingsoversigt af 1. maj 2007 modtog klager en årsopgørelse fra ind-
klagede for varmeåret 2006/2007 (perioden 1. april 2006 – 31. marts 2007). 
I betalingsoversigten blev klager opkrævet a conto betaling for det følgende 
varmeår - 2007/2008 (perioden 1. april 2007 – 31. marts 2008). [Bilag 1]. 
  
I både årsopgørelsen og a conto opkrævning var effektbidrag beregnet på 
grundlag af 63 kvadratmeter.  
 
I årsopgørelsen for varmeåret 2007/2008 fremgik det, at effektbidraget, i 
modsætning til det i bilag 1 anførte, var beregnet på grundlag af 128 kva-
dratmeter (bilag 2).  
 
Det samme fremgik af det efterfølgende varmeregnskab for 2008/2009 (bi-
lag 3), og budget for 2009/2010 (bilag 4). 
 
Klager gjorde den 28. juni 2009 indsigelse mod indklagedes beregning af 
effektbidrag for klagers ejendom, og gjorde gældende at indklagede skulle 
tilbagebetale kr. 4.712,50 til klager. 
 
Klager modtog ikke noget svar på sin henvendelse. 
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Efter at klager den 6. oktober 2009 havde rykket for svar, afviste indklagede 
den 13. november 2010 klagers krav og fastholdt, at klager skulle betale fast 
afgift af det fulde boligareal oplyst i BBR (bilag 5). 
 
Klager indbragte derefter sagen for ankenævnet.  
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: Hedensted Fjernvarme tilpligtes at tilbagebetale kr. 4.712,50, 
som dækker for stor opkrævning af effektbidrag. 
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Til støtte for sin påstand har klager 
gjort gældende, at der aldrig er truffet en gyldig beslutning om ændring af 
beregningsgrundlaget (fra 63 m2 til 128 m2). 
 
Hvis der er truffet en gyldig beslutning om ændring af beregningsgrundla-
get, har klager gjort gældende, at han aldrig er blevet varslet om ændringen 
af grundlaget for beregning af effektbidrag. Derfor er det klagers påstand, at 
han ikke er forpligtet af ændringen.  
 
På den baggrund er det klagers opfattelse, at han har kr. 4.712,50 til gode, 
som udgør forskellen mellem beregning af effektbidrag og energisparefor-
anstaltning samt moms opgjort på baggrund af det oprindelige beregnings-
grundlag (63 m2 før 1. april 2007) og det nye beregningsgrundlag (128 m2 
efter 1. april 2007). 
 
Klager har opgjort kravet således: 
 

  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Indklagede har ikke svaret i sa-
gen. 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har ikke svaret i sa-
gen. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

For meget beregnet fast afgift - fjernvarme 

2007/08 2008/09 2009/10 I alt 
Beregnet af Hedensted 
Fjernvarme - 128 kvm 3.200,00 3.040,00 3.040,00 9.280,00 
Beregning efter 
hidtidi~e re~ler - 63 1.575,00 1.496,25 1.496,25 4.567,50 
For meget opkrævet 1.625,00 1.543,75 1.543,75 4.712,50 

Det bemærkes, at Hedensted Fjernvarme veda conto beregningen for 2007/08 har taget 
udgangspunkt i 63 kvm, mens der i årsopgørelsen er beregnet ud fra 128 kvm 
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SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Sekretariatet har indhentet indklagedes anmeldelser af tilslutnings- og for-
brugerpriser fra 1. april 2000, som indklagede har anmeldt til Energitilsynet. 
Af samtlige lister fremgår det, at effektafgift beregnes pr. m2 bolig- eller er-
hvervsareal. 
 
Sekretariatet har derudover fra Hedensted Kommune fået oplyst, at klagers 
ejendom ikke er underlagt tilslutnings- og forblivelsespligt. 

 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Betalingsoversigt af 1. maj 2007. 

Bilag 2: Årsopgørelse for varmeåret 2007/2008. 

Bilag 3: Varmeregnskab for varmeåret 2008/2009. 

Bilag 4: Budget for varmeåret 2009/2010. 

Bilag 5: BBR-meddelelse af 28. juni 2009. 
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Danske BETALINGSSERVICE 
- det nemmeste i verden 

3015 9521 BETALINGSOVERSIGT 

: I I ' I 

FRA DANSKE BANK 
HEDENSTED 
VESTERBROGADE 10 B 
8722 HEDENSTED 
70 10 37 95 

1. MAJ BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 460069653 
OK A.M.B.A (CVR-NR. 39170418) KONTONR: 187233 

I 8260 VIBY J. 
OK SALGSAFDELING: ÅRHUS TLF.: 70 10 20 33 
FAKTURADATO 15.04.2007 FAKTURANR. 43097624 
KORTNR. 0857055······ 
DATO TID STED VAHt 
31/03 14:36 HEDENSTED SU BLYFRI 95 
15/04 10:11 HEDENSTED SU BLYFRI 95 

KVANTUM Å KR. I ALT KR. 
4 ,57 9,91 45, 29 1 

29,99 10,06 301,70V 
346,99 KØB I ALT 

HERAF MOMS:69,39 ENERGIAFG:131,67 C02AFG:7,61 

1. MAJ BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 582117292 
HK 532812551054 

PERIODE 010507-310507 AFD. 3201 
FAGLIG A-KASSE 

FORBUND 
SEKTOR 
LOKALKL 

I ALT 

282,00 
60,00 
10,00 

352,00 

STATEN 
ADMIN. 
EFT.LØN 

I ALT 

281,00 
131,00 
398,00 

810,00 

DU HAR SOM MEDLEM VALGT FØLGENDE TILLÆGSYDELSER: 

HK+ ULYKKESFORSIKRING 

I ALT 

34,00 

3. MAJ INDSÆTTES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 164104664 
HEDENSTED FJERNVARME 2480 

I ALT 

1. 162, 00 

34,00 

1 .196,00 

CVR -NR.: 41 52 99 11 
ÅRSOPGØRELSE FOR 01.04.06-31.03.07 
MÅLERNR. GL.AFL. NY AFL. FORBRUG 

FAKTURADATO: 31.03.07 
NR.: 16357 

2100337 55.041 72.263 17.222 MWH A 570.00 = 9816.54 
EFFEKTBIDRAG 63.00 M2 A 18.00 = 1134.00 
ABONN. BID RAG = 1200. 00 

NETTO 
25.00% MOMS 

IALT 
BETALT A CONTO 
OPGØRELSE/ KREDITNOTA 
TIL UDBETALING - VIA PBS 

A C O N T O N Æ S T E Å R 
FORBRUG 2~ MWH A 540. 00 = 
EFFEKTBIDRAG 63.0 A 20.00 = 
ABONN. BIDRAG = 
AFRUNDING = 
25.00% MOMS = 

11626 .20 
1260.00 
1200.00 

-6.20 
3520.00 

IALT FOR VARMEÅRET 010407 TIL 310308 = 17600.00 

IALT PR. RATE - I 10 RATER = 1760.00 

SÅFREMT ACONTOBETALINGEN ØNSKES ÆNDRET, 

OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE 

= 12150.54 
= 3037.66 

= 15188.20 
=-16900.00 
= -1711 .80 

1. MAJ 2007 

BILAG nr.: 

Side nr.: 

346,99 

1.196,00 

+1.711,80 

168,81 



HEDENSTED FJERNVARME 

8722 Hedensted 

Årsopgørelse 
Målernr. Start 

2100337 72,263 MWh 

Effektbidrag 366 
Energispareforanstaltning 366 
Abonnementsbidrag 366 

Total (excl. moms) 

Moms 

Total (incl.moms.) 

Tidl. opkrævet (incl. moms) 

For meget opkrævet 

Til udbetaling 

dage 

dage 

dage 

Slut 

90,071 MWh 

ANE 
BILAG nr.: 2 
Side nr.: < 

Forbrugernr.: 248 .../ 

Web-pinkode.: 2811 

Vedr.: 

Fakturanr: 
Fakturadato: 31-03-2008 

Udskrivningsdato: 15-04-2008 

Periode: 

CVR-nr: 

01-04-2007 - 31-03-2008 

41529911 

Forbrug Enhedspris 

17,808 MWh 540,00 kr./MWh 

25 

m2 
m2 

% 

18,00 kr./m2 

2,00 kr./m2 

Side 1 af 1 

Pris 

9.616,32 kr. 

2.304,00 kr. 

256,00 kr. 
1.200,00 kr. 

13.376,32 kr. 

3.344,08 kr. 
16.720,40 kr. 

-17.700,00 kr. 

-979,60 kr. 

-979,60 kr. 

Hvis opkrævningen er tilmeldt Betalingsservice overføres beløbet til din konto den 06-05-2008 ellers fremsendes check. 

HEDENSTED FJERN V ARME Telefon: 75891012 



HEDENSTED FJERNVARME 

8722 Hedensted 

Varmeregnskab 

... ' ... :·: :; ; ; : ; ; ; ~ :: ; ; ·; .... : · ~::.::::. : : ; :: : : '.::: .. 

Forbrugemr.: 
Web-pinkode.: 
Vedr.: 

Falduranr: 

Fakturadato: 

ANE 
BILAG nr.: 

2 
ide nr.: ..,,. ___________ _ 

2811 

2343 

31-03-2009 
Udskrivningsdato: 20-04-2009 

Periode: 01-04-2008 - 31-03-2009 
CVR-nr: 41529911 

Side 1 af 1 

-H~is-o~~~~~~~it1~1rn~~~~~fr~~~,~ n.~~:~iø~~1•~l,ø,i~·~or.aiit~~,P~t2.f>~:~ ~[t~~~~:m~~~/ 
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HEDENSTED FJERNVARME 
LØSNINGVEJ 26 
8722 Hedensted 

Telefon: 75891012 



s 
HEDENSTED FJERNVARME 

8722 Hedensted 

Budget 

Forbrugemr.: 
we~inkode.: 
Vedr.: 
Fakturanr: 

Fakturadato: 

248 
2811 

BILAG nr.: 

Side nr.: 

01-04-2009 
Udskrivningsdato: 20-04-2009 
Periode: 01-04-2009- 31-03-2010 
CVR-nr: 41529911 

Side 1 af1 
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.. 

365 _EffeJd~!Ø~~fa ·:, ,; 
-E;~i#~~for-Ms~ning 365 , 
Abonne~ri~bidrag'. · 365 . 

. . 

HEDENSTED FJERNVARME 
LØSNINGVEJ 26 
8722 Hedensted 

. ; : ~. :~ . :; · ';~. . 

·i·· 

Telefon: 75891012 



8722 Hedensted, HEDENSTED 

___ E~rtav ---· __ _ 

Hedensted By, Hedensted 
Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret 

----- - - - - --- --- -- Oplysninger om Bygning nr: 

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) 

Ejer: Privatpersoner, incl. I/S 

Ejendomsnummer 
3778 

BBR-meddelelse 
(Udsluffl: i1f IJd,ralgte oplysninger fra bygnlnvs- og 
boligregistret) 

_ __ Matrikdnu~-

7 BM 

1 -- - ---- -- ---- -- --

Vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 1 0 eller 
flere ejd. 
Afløb til offentligt spildevandsanlæg 

Bygningen er opført i 1906 
Væsentlig om- eller tilbygni ng i 1978 

Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) 
Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 

Bebygget areal for bygningen ... .. ..... . ............ . . 

Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) 

Udnyttet areal af tagetagen .................. . ...... . 
Kælderens samlede areal .... . ...... . ................. . 
Samlet boligareal i bygningen .. . ..... . .............. . 

Varmesynsrapport udstedt den 29-08-1985 

Antal værelser: 4 (Alle anvendes til beboelse) 

Antal vandskyllede toiletter: 2 
Antal badeværelser: 1 
Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) 

78 kvm 

50 kvm 
36 kvm 

128 kvm 

Varmeinstallation : Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) 
Ovne til flydende brændsel 
Notater: 

DER ER EL-VARME I 15 KVM, $AMT I 50 KVM TAGETAGE 

Energiforsyning: 400 V el fra værk 

Oplysninger om Bygning nr: 2 -----------------

Carport 

Bygningen er opført i 1980 

Ydervæggene er træbeklædning 

I Side 1 af 2 Udskrevet fra www.OIS.dk I 



ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 

Ejendommens beliggenhed 

Tagdækning er built up tag) 

Bebygget areal for bygningen ........................ . 32 kvm 

I Side 2 af 2 Udskrevet fra www.OIS.dk I 
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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 le
veringsbestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynet i medfør af varme
forsyningslovens § 21, i den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, 
samt andre relevante love, herunder navnlig aftale- og købeloven. 

Nævnet lægger efter oplysninger fra Energitilsynet til grund, at indklagede 
ikke har anmeldt tekniske eller almindelige leveringsbestemmelser til Ener
gitilsynets register. 

Nævnet har endvidere konstateret, at indklagede på sin hjemmeside har of
fentliggjort vedtægter. 

Efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, skal tariffer, omkostningsfordeling 
og andre betingelser anmeldes til Energitilsynet. Manglende anmeldelse af 
en vedtægt indebærer således efter§ 21, stk. 3, at vedtægtens bestemmelser 
er ugyldige. 

Den vedtægt, der er offentliggjort på hjemmesiden, er efter Energitilsynets 
oplysninger ikke anmeldt til tilsynets register. Vedtægten er derfor ugyldig i 
relation til samtlige fjernvarmekunder hos indklagede. Derfor er klager ikke 
forpligtet af vedtægtens bestemmelse om et opsigelsesvarsel på 3 måneder. 

Af Energitilsynets register fremgår, at indklagede i 1989 har anmeldt en 
vedtægt (modtaget af Energitilsynet den 9. februar 1989 og genbekræftet 
den 15. oktober 2004). Denne anmeldte vedtægt har følgende bestemmelse 
om ikrafttrædelsen: 

"Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 03.11 .87. 
Ovenstående vedtægter er gældende fra vedtagelsesdagen, dog 
undtagen tarifmoddellen, som bliver gældende fra regnskabsåret 
88/9." 

Denne i 1989 anmeldte vedtægt er derfor den, der danner grundlag for ind
klagedes generelle aftaler med alle værkets kunder. 

Side 10 
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Individuelle aftaleforhold 
Nævnet lægger endvidere til grund, at indklagede gennem 19 år har afregnet 
klagers effektbidrag på grundlag af 63 m2, hvilket ikke svarer til det i BBR
registret angivne samlede boligareal på 128 m2• Der er ikke er fremkommet 
oplysninger om tilbygninger mv. siden ejendommens opførelse. Nævnet må 
derfor lægge til grund, at ejendommens samlede boligareal ved aftalen om 
ejendommens tilslutning til forsyningsnettet var de angivne 128 m2• 

Nævnet finder, at der derved over tid er etableret en særligt begunstigende 
aftale mellem klager og indklagede om, at klagers effektbidrag skal bereg
nes på grundlag af 63 m2. Et sådan aftalevilkår er dog efter de aftaleretlige 
regler ikke uopsigeligt. 

Varsling 
I overensstemmelse med nævnets faste praksis skal ændringer i et aftalefor
hold, herunder opsigelse, varsles. 

Den individuelle og for klager begunstigende aftale må derfor gå forud for 
de generelle vedtægtsbestemmelser, hvorfor indklagede ikke uden forudgå
ende varsel kan ændre beregningsgrundlaget for effektbidrag for så vidt an
går areal. En ændring af beregningsgrundlaget må derfor ske ved, at det in
dividuelt aftalte vilkår om arealstørrelsen i aftaleforholdet opsiges med et 
passende, forudgående varsel. 

Vedtægterne har ikke specifikke regler om sådanne opsigelsesvarsler. En 
ændring af grundlaget for beregning af klagers effektbidrag fra 63 m2 til 128 
m2 udgør en så væsentlig ændring af parternes aftale, at det må sidestilles 
med opsigelse af aftalevilkåret. 

Af de gyldige vedtægter fremgår det af § 7, at udtrædelse af selskabet kan 
finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Ved tilsvarende 
at benytte dette varsel i den foreliggende situation, rar forbrugeren som 
modtræk ret til at udtræde af andelsselskabet og i stedet vælge anden form 
for opvarmning. 

Varsling af den omtvistede ændring af grundlaget for beregning af klagers 
effektbidrag fastsættes på den baggrund til 18 måneder. 

Opsigelse 
Indklagedes brev af 13. november 2009 med afslag på dispensation fra 
BBR-registrets arealangivelse kan ikke anses for en gyldig varsling om op
sigelse af aftalen angående grundlaget for beregning af klagers effektbidrag. 

Klager er således ikke blevet varslet korrekt om opsigelsen af parternes afta
le. Klager har derfor krav på med virkning fra varmeåret 2010/11 fortsat kun 
at betale arealafgift for 63 m2, indtil indklagede korrekt måtte opsige den in-
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dividuelle aftale, og et da efterfølgende opsigelsesvarslet på 18 måneder er 
udløbet. 

For perioden indtil varmeåret 2010/11 far klager medhold i sit krav om til
bagebetaling af 4.712,50 kr. 

Morarente 
Efter § 3 og § 5 i renteloven (lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 
2002), har klager krav på at fa sit tilbagebetalingskrav forrentet, når der er 
gået 30 dage efter den dag, da klager afsendte eller fremsendte anmodning 
om betaling. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalban
kens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år 
med et tillæg på 7 %. Klagers krav om tilbagebetaling f 4.712,50 kr. er 
fremsat i brev af 28. juni 2009. Kravet forrentes således i overensstemmelse 
med klagers påstand med morarenter fra den 27. juli 2009 til betaling sker. 

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 la, 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. 

Afsluttende bemærkninger 
Nævnet vil afslutningsvis bemærke, at hvis andre af indklagedes fjernvar
mekunder har haft lignende individuelle, begunstigende vilkår om afregning 
af færre m2 end angivet i BBR-registrets angivelse af samlet boligareal, som 
indklagede senere har ændret til skade for kunden uden opsigelse med 18 
måneders varsling, så bør indklagede tage kontakt til disse kunder og opsige 
den begunstigende aftale og tilbagebetale eventuelt for meget opkrævet fast 
afgift. 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 
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AFGØRELSE 

Indklagede, Hedensted Fjernvarme A.m.b.a., skal inden 30 dage fra dato til
bagebetale 4.712,50 kr. til klager, med tillæg af rentersvaren
de til 7 % over Nationalbankens udlånsrente. Fra den 27. juli til 31. decem
ber 2009 med en rente på 8,55 % p.a., fra 1. januar til 30. juni 2010 med 
8,20 % p.a. og fra 1. juli 2010 og indtil betaling sker i 2010 med 8,05 % p.a. 

Indklagede skal endvidere fortsat beregne klagers effektbidrag på grundlag 
af 63 m2, indtil indklagede skriftligt og med et forudgående varsel på 18 
måneder opsiger det individuelt aftalte om, at der kun betales for 63 m2• 

Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. skal i sagsomkostninger til ankenævnet be
tale 7.000 kr., der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Økonomisty
relsen under Finansministeriet på vegne af Konkurrence- og Forbrugersty
relsen udsender ankenævnets opkrævning af beløbet. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 5. OKTOBER 2010 

I 

Side 13 

4/1920-0301-0212 




