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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. maj- 30. september 2009. 
 
Påklaget beløb: 2.483,99 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 17. oktober 2010. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 21. oktober 2009. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 7. december 2009. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 8. december 2009. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 9. april 2010. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager fraflyttede installationsadressen  i Frederikssund den 
30. september 2009. Klagers kundeforhold blev afsluttet per denne dato, og 
den nye ejer overtog kundeforholdet den 1. oktober 2009. 
 
Indklagede foretog en sædvanlig slutafregning af klagers konto i forbindelse 
med fraflytningen. Slutafregningen blev opgjort efter de på det tidspunkt 
gældende priser.  Klager havde et tilgodehavende på 6.677,16 kr. ifølge 
slutopgørelsen af 21. oktober 2009 (bilag 1). 
 
Beregningen tog udgangspunkt i en tarif, der blev anmeldt til Energitilsynet 
den 24. marts 2009 (bilag 2). 
 
Efter at Energitilsynet den 22. juni 2009 afgav tilkendegivelser over for ind-
klagede om pristarifferne, fremsatte klager i brev dateret ”17.10.2009” (er 
formentlig 17-11-2009, da der henvises til slutopgørelsen af 21.10.2009), 
fremsatte klager krav om en yderligere refusion på 2.483,99 kr. (bilag 3). 
 
Klagers beregning tog udgangspunkt i de priser, der fik gyldighed den 28. 
oktober 2009 (bilag 4). Denne tarif blev anmeldt til Energitilsynet den 28. 
oktober 2009.  
 
Herefter har klager rettet henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet, da 
indklagede afviste yderligere tilbagebetaling. 
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: Refusion af 2.483,99 kr. 
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Efter megen diskussion udsendte 
indklagede et ny prisblad pr. 28. oktober 2010, hvor indklagede justerede 
prisfastsættelsen med tilbagevirkende krav til 1. maj 2009. 
 
Ved klagers fraflytning af  i Frederikssund blev slutopgørel-
sen beregnet ud fra prisblad af 23. marts 2009. Da klager boede på adressen 
frem til 30. september 2009, gør han gældende, at han skal have del i den 
prisændring, der havde tilbagevirkende kraft til den 1. maj 2009. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse af refusionsstørrel-
se. 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Klager var fraflyttet den 30. 
september 2009, og slutopgørelsen var udregnet efter de på det tidspunkt 
gældende priser med henblik på at bringe varmeforsyningen mellem klager 
og indklagede til ophør. En ændring af priserne efter at klager var fraflyttet 
medførte ikke en ny udregning, heller ikke selv om denne er udført med til-
bagevirkende kraft.  
 
Da kundeforholdet var ophørt på tidspunktet for slutafregningen, ville en 
senere ændring af priserne ikke give anledning til ekstra refusion i henhold 
til de nye priser. Indklagede har bemærket, at Energitilsynet i brev af 17. 
august 2009 konkluderede, at indklagedes priser var gældende.  
 
Indklagedes priser blev først ændret den 28. oktober 2009. 
 
Klagers situation var efter indklagedes opfattelse ikke anderledes end ordi-
nære prisændringer, som varmeforsyningsvirksomhederne melder ud hvert 
år. Også her kan der opstå spørgsmål om fordeling af ny og gammel pris 
mellem indflyttende og fraflyttende energiforbrugere. Dette gælder især, 
hvor der er tale om, at en over- eller underdækninger indgår i prisen. Dette 
har med budgetterede og faktiske omkostninger at gøre, og er helt normalt i 
varmeforsyninger i Danmark. 
 
 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Af Energitilsynets hjemmeside fremgår, at Energitilsynet på sit møde den 
22. juni 2009 tilkendegav følgende: 
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» At det giver en uigennemskuelig og derfor urimelig prisfastsættelse, at 
E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS har tilret-
telagt deres virksomhed på en sådan måde, at væsentlige eller alle dele 
af den daglige drift og økonomi er placeret i moderselskabet E.ON 
Danmark A/S, som ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, jf. varme-
forsyningslovens § 21, stk. 4,  

At de koncerninterne aftaler om allokering af omkostninger til drift og 
administration m.v. alene på grund af deres opbygning er i strid med 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

At …, 

At …,  

At …, 

At det er urimeligt, at E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme 
Danmark ApS i Slagslunde indregner 794 t.kr. i fjernvarmeprisen, fordi 
der ikke er tale om underdækning i varmeforsyningslovens forstand, 
men om underskud, som fremkommer som følge af aftalte fjervarmepri-
ser mellem NESA og fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde før E.ON’s 
overtagelse af værket, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk.1, og § 21, 
stk. 4, 

At det er urimeligt, at E.ON Produktion Danmark A/S den 17. december 
2008 fakturerede et beløb på 22.140 t.kr. til E.ON Varme Danmark ApS 
vedrørende en underdækning i Frederikssund, fordi der ikke er tale om 
underdækning i varmeforsyningslovens forstand, men om underskud, 
som fremkommer som følge af aftalte fjernvarmepriser mellem NESA 
Produktion og NESA Varme før E.ON’s overtagelse af værket, jf. varme-
forsyningslovens § 20, stk.1, og § 21, stk. 4,  

At E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS ved at 
løse administrationsopgaver og kunderelaterede opgaver i fællesskab 
med andre burde kunne opnå de effektivitetsbesparelser, som fælles 
drift bør give til glæde for aftagerne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 
1,  

At det henset til lånekontrakter er urimeligt, at E.ON Produktion Dan-
mark A/S og E.ON Varme Danmark ApS betaler og i varmeprisen ind-
regner en årlig rente på 6,5 pct. på de lån, som selskaberne har indgået 
med E.ON Danmark A/S, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

Energitilsynet vedtog på baggrund af ovenstående bemyndiger sekreta-
riatet til:  

At optage drøftelser …, 

At optage drøftelser med E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Var-
me Danmark ApS om at finde en metode der sikrer, at varmepriserne 
hvad angår koncerninterne ydelser og områdespecifikke omkostninger 
svarer til dokumenterbare omkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20, 
stk. 1 og § 21, stk. 4, 

At drøfte låneaftalerne med E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON 
Varme Danmark ApS med henblik på at finde en rente, som den ville 
være i det finansielle marked på de vilkår, som de to selskaber med de-
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res selskabsmæssige baggrund ville være underlagt i markedet, jf. var-
meforsyningslovens § 20, stk.1, og § 21, stk. 4, 

At foretage yderligere undersøgelser vedrørende sammenhængen mel-
lem lånene og afskrivningerne og finansieringsomkostningerne i varme-
priserne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og § 21, stk. 4, 

At undersøge samtlige underdækninger i de værker, som E.ON overtog 
fra NESA, med henblik på at vurdere, om underdækningerne kan ind-
regnes i fjernvarmepriserne, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

Energitilsynet vedtog: 

At bemyndige Energitilsynets formand … .« 

 
Energitilsynet har den 17. august 2009 (bilag 5). sendt indklagede en orien-
tering om, hvad tilsynet svarer kunder, der retter henvendelse til tilsynet på 
baggrund af Energitilsynets tilkendegivelse. 
 
 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Slutopgørelse. 

Bilag 2: ”Gammel tarif”. 

Bilag 3: Beregning af ekstra refusion. 

Bilag 4: ”Ny tarif. 

Bilag 5: Brev fra Energitilsynet. 
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e-on E.ON Varme Danmark ApS (25625625) 
Nørrelundvej 10 
2730 Herlev 

www.eon.dk 

3600 Frederikssund 

Slutopgørelse for varme 
Regningen dækker varmeforbruget i perioden 01-05-2009 til 30-09-2009 

Målernr.: 

627452 

Start 

197,018 MWh 

4375, 16 M3 

Forbrugsperiode: 27-04-2009 til 30-09-2009 

Areal afgift 

Abonnement 

Total (excl. moms) 

Moms 

Total (ind.moms.) 

153 

153 

Tidligere opkrævet (ind. moms) 

Dit tilgodehavende 

dage 

dage 

Slut 

198,764 MWh 

4464, 75 M3 

Vi sender dig en check på dit tilgodehavende, inden 30 dage 

Med venlig hilsen 

E.ON Varme Danmark ApS 

Forbrug 

1,746 MWh 

89,59 M3 

172 M2 

25,00 % 

Kundecenter 
Telefon: 70 27 05 77 
Åben mandag - fredag 9.00 -15.00 

kundecenter@eon.dk 

Kundenr.: 104002711 

Vedr.: 

Fakturanr.: 11631 

Dato: 21-10-2009 

Web-pinkode: 

Pris Enh.Pris 

573,41 kr./MWh 1.001, 17 kr. 

38, 14 kr./M2 2.749, 84 kr. 

1.707,26 kr. 

5.458,27 kr. 

5.458,27 kr. 1.364, 57 kr. 

6.822, 84 kr. 
-·13.500, 00 kr. 

6.677, 16 kr. 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: '1 
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Prisblad 
Priser for levering af fjernvarme i 

Frederikssund gældende fra 1. maj 2009 
Opdateret 23. marts 2009 

y 
ANE 

BILAG nr.: 

Side nr.: 

-- - ---- - ' 
(Beløb i parentes er eksklusive 25 % moms) 

Varmeforbrug: 716,76 kr./MWh (573,41 kr./MWh) 

Abonnement 5.091,10 kr./år (4.072,88 kr.får) 

Fast afgift: 
2 2 

47,67 kr. pr. m pr. år (38,14 kr. pr. m pr. år) 

St&nc!,,rdge~_:r pt, •:iJ ;mcor:1dcE- : 

1. Rykkerskrivelse: 100,00 kr.• 

Inkassomeddelelse: 100,00 kr.• 

Lukkebesøg: 375,00 kr.· 

Betalingsordning: 100,00 kr. i oprettelsesgebyr 

• Gebyret er momsfrit. Ved øvrige standardgebyrer henvises til www.eon.dk 

Ved opvarmningssæsonens afslutning - ultimo april måned - foretages aflæsning af måleren. 
Afregningen efter denne aflæsning vil blive udsendt i løbet af juni måned. 

Sidste rettidige betalingsdato for regningerne er den 7. i måneden efter regningsdato. 

E.ON Varme Danmark ApS er berettiget til at foretage ændringer af priser, afgifter, gebyrer og 
bestemmelser inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning. 

Endvidere gælder E.ON Varme Danmark ApS •Almindelige Leveringsbestemmelser, april 2007 

www.eon.dk 

e-on 
Ny energi 



ANE 
BILAG nr.: 5 
Side nr.: ~ -

Frederikssund. 17.10.2009 

&.ON Varme Danmark 
Direktionen 
Nøtrelundsvej 10 
2730 Herlev 

Klage over urimelig afregning vedr. ny pris fra 1. mai 2009. 

Vedlagt kopi af slutopgørelse af 21. oktober 2009 

· Efter 36½ års fjernvarmekunde på er vi flyttet til hvor 
vi fortsat aftager fjernvarme fra E.on. P.g.a finanskrisen var huset til salg il½ år, men blev 
solgt pr. 1. oktober. Vor slutopgørelse var derfor afregnet efter de gamle udmeldte priser. 
For at "imødekomme ønskerne" fra kunderne blev priserne så ændret med tilbagevirkende 
kraft fra 1. maj 2009. 

Slutopgørelse efter gamle takster jf. faktura nr. 11631: 
Total incl. moms. Kr. 6.822.84 (tidligere opkrævet kr. 13.500 incl. moms) 
Udbetalt kr. 6.677.16 ( er modtaget) 

Vi ønsker at få del i prisændringerne med tilbagevirkende kraft fra I.maj, hvor vi boede på 

153 dage 1.746 MWH a kr. 835.79 
153 dage arealafgift 172 kvm.a kr. 22.38 
153 dage abonnement 

kr. 1459.29 
kr.1613.57 
.kr. 398.22 

I alt kr. 3471.08 
lncl. moms kr. 4338.85 

.Jeg ønsker derfor at få udbetalt yderlig kr. 2483.99 (kr. 6822.84- kr. 4338.85) 

Med venlig hilsen 

dl I I 



Prisblad 
Priser for levering af fjernvarme i 

Frederikssund gældende fra 1. maj 2009 
Opdateret 28. oktober 2009 

AN 
BILAG nr.: 

Side nr.: 

(Beløb i parentes er eksklusive 25 % moms) 

Varmeforbrug: 835,79 kr./MWh (668,63 kr./MWh) 

Abonnement: 950,00 kr ./år (760,00 kr.får) 

Fast afgift: 22,38 kr. pr. m 2 pr. år (17,90 kr. pr. m 2 pr. år) 

1. Rykkerskrivelse: 100,00 kr. · 

Inkassomeddelelse: 100,00 kr. • 

lukkebesøg: 375,00 kr.• 

Betalingsordning: 100,00 kr. i oprettelsesgebyr 

'- - - ---- --------------------------
• Gebyret er momsfrit Ved øvrige standardgebyrer henvises til www.eon.dk 

Ved opvarmningssæsonens afslutning - ultimo april måned - foretages aflæsning af måleren. 
Afregningen efter denne aflæsning vil blive udsendt i løbet af juni måned. 

Sidste rettidige betalingsdato for regningerne er den 7. i måneden efter regningsdato. 

E.ON Varme Danmarlc ApS er berettiget til at foretage ændringer af priser, afgifter, gebyrer og 
bestemmelser inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning. 

Endvidere gælder E.ON Varme Danmarlc ApS ·Almindelige leveringsbestemmelser, april 2007" 

www.eon.dk 

e-on 
Ny energi 



E.ON Vanne Danmark ApS 
Nørrelundvej 10 
2730 Herlev 

Vedr. E.ON Varmes prisfastsættelse 

ENERGITILSYNET 

Til E.ON Varmes orientering fremsendes henned kopi af Energi tilsynets 
besvarelse til forbrugere, der henvender sig til Energitilsynet med 
spørgsmål om E.ON Varmes prisfastsættelse efter Energitilsynet tilken-

,. ·degivelse på mødet den 22. juni 2009: 

Den .... har du henvendt dig til Energitilsynet med en klage over, at 
E.ON har fastholdt prisstigninger i ........ , uanset Energi tilsynets tilken-
degivelser af 22. juni 2009 vedrørende prisfastsættelsen på de af E.ON 
ejede fjernvanneforsyninger. 

Energitilsynet har den 22. juni 2009 givet tilkendegivelser om en række 
forhold vedrørende E.ON's prisfastsæt(el~~ og leveringsvilk~r. Energitil
synet har fundet nogle forhold urimelige eller i strid med varmeforsy
ningsloven. 

Energitilsynets indgrebsbeføjelse jf. varmeforsyningslovens (VFL) § 
21, stk. 4 

··:t(:,r .. , .~ 
t V~meforsyningslovens § 21, stk. 4, bemyndiger Energitilsynet til at 

·'. ···nreadele et forsyningsselskab pålæg om ændring af priser og betingelser 
m.v. Pålægget kan gives, når: 

- Energitilsynet finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre be
tingelser er urimelige eller i strid med varmeforsyningslovens prisbe
stemme/ser, og 

- såfremt forholdet ikke gennemforhandling kan bringes til ophør. 

Energitilsynet har i sine tilkendegivelser taget stilling til nogle overord
nede principper i forhold til E.ON's prisberegning. Det er ikke endnu 
fastslået, hvad de reelle priser for de enkelte værker burde have været. 

Energitilsynets sekretariat har indledt forhandlinger med E.ON om, 
hvordan tilkendegivelsen kan efterkommes, så forholdende bringes i 
overensstemmelse med loven. Hvis forhandlingerne ikke fører til en til-

Al\fE 
r--- · ·-------·-·-:::::a.----1 
BILAG ,1,:, S--

-- -- ·--, 
Side nr.: { O j 

17.august2009 

S<19 4/0920-8901-0301 

/MEL 

Deres ref. 

ENEROITILSYNET 

aakretarlatsbatjanas af 

KONKURRENCESTYRELSEN 

Centrene for Energi 

Nyropsgado 30 

1780 København v 
Tlf. 72 26 80 70 

Fax 33 18 14 27 

CVR-nr. 64 96 46 15 

et@dera.dk 

www.energitllsynet.dk 

~~~ ,'4-'- "f.,-~ 



fredsstillende resultat, kan Energitilsynet give E.ON påbud om at ændre 
priserne. Disse påbud kan af E.ON Varme påklages til Energiklagenæv
net. 

De omstridte priser er gennem denne proces forsat gældende, dvs. at for
brugere indtil videre skal betale de af E.ON fastsatte priser. 

Indgrebsbeføjelsen er fremadrettet 
Energitilsynets indgreb efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er som 
udgangspunkt fremadrettet, dvs. at påbuddet kun kan vedrøre fremtidige 
priser. 

I påbuddet kan der dog tages stilling til, hvordan en eventuel overdæk
ning fra for meget opkrævede beløb kan reguleres, f.eks. via ekstraordi
nære prisnedsættelser året efter eller over en årrække. 

Ko11klusion 
1. Det skal først fastslås, hvad de reelle priser for E.ON's forskellige 

værker burde have været, før det kan fastslås, hvor stor en overdæk
ning der tales om for de enkelte værker. 

2. I de forhandlinger, som Energitilsynet nu har indledt med E.ON, kan 
der laves ~n aftale om ænd1ing af tarifferne og om tilbageføring af 
evt. for meget opkrævede afgifter gennem ekstraordinær prisnedsæt
telse. 

3. Hvis forhandlingeme ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan 
Energitilsynet giver et påbud om ændring af tariffeme og om ekstra
ordinært prisnedsættelse til tilbageføring af overdækningen. 

4. De omstridte priser er gennem denne proces forsat gældende, dvs. at 
forbrugere indtil videre skal betale de af E.ON fastsatte priser". 

Med venlig hilsen 

Marianne Larsson 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 72268159 
mel@ks.dk 
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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. 

Aftalegrund/ag for fjernvarme 
kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er 
reguleret 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. 

Sagens genstand 
Sagen vedrører det forhold, at klagers slutopgørelse er beregnet med ud
gangspunkt i den oprindelige anmeldte tarif ("gammel tarif'), men at ind
klagede efterfølgende af egen drift har anmeldt en ny og ændret tarif. I rela
tion til klager vil beregning efter ny tarif indebære, at klager i forbindelse 
med slutafregningen vil få et større tilbagebetalingskrav end det, der allere
de er afregnet. 

Energitilsynets praksis og kompetence i forbindelse med tilbageførsel af 
overdækning 
Reglerne for afvikling af en overdækning er, at en overdækning som hoved
regel skal tilbageføres via varmepriserne i det år, der følger umiddelbart ef
ter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdæk
ning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med 
Energitilsynet, indregnes over priserne over flere år for at undgå, at varme
priserne svinger unødigt. 

Det er uden betydning for indregningen af overdækningen i de fremadrette
de priser, at forbrugerne før og efter afviklingen ikke nødvendigvis er de 
samme. En fraflyttet forbruger vil således kunne undgå at deltage i afviklin
gen af en underdækning, der opstod, mens vedkommende var forbruger, li
gesom vedkommende omvendt ikke vil få fordel af afviklingen af en over
dækning, der er opsamlet, mens vedkommende var forbruger. 

Energitilsynet har derudover accepteret, at en varmeforsyning efter afvej
ning af forskellige hensyn kan vælge at tilbageføre en overdækning ''bagud
rettet" til forbrugerne som et engangsbeløb, eksempelvis i forbindelse med 
årsafregningen, frem for at indregne overdækningen i de følgende varmeårs 
priser, når det samlet set er til fordel for forbrugerne. 

Side 12 
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Baggrunden for, at Energitilsynet har accepteret denne undtagelse fra ho
vedreglen, er, at det for meget opkrævede beløb (overdækningen) derved 
kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen blev til
bageført fremadrettet gennem priserne. 

Omkostningerne til en bagudrettet tilbageførsel er imidlertid ikke en om
kostning, der kan indregnes fremadrettet i priserne, hvorfor omkostningerne 
hertil må fragå i den oparbejdede overdækning. 

Administrativt er der forskel på afvikling af årets overdækning og en akku
muleret overdækning, der er opsamlet over priserne over flere år. En akku
muleret overdækning, der tilbageføres ved at sende et beløb til forbrugerne, 
indebærer en større administrativ indsats, fordi overdækningen skal tilbage
føres år for år. Er der mange til- og fraflyttere i forsyningsområdet over åre
ne, involverer tilbagebetalingen et større antal forbrugere. En bagudrettet 
tilbageførsel af en akkumuleret overdækning kræver således alt andet lige 
end større administrativ indsats og flere udgifter end tilbageførsel af et en
kelt års overdækning. 

Udgangspunktet, som varmeforsyningsloven bygger på, er fremadrettet re
gulering [ex ante virkning], jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Energi
tilsynet kan derfor alene give pålæg om indregning af overdækninger i de 
fremtidige priser. Energitilsynet kan derimod ikke give en varmeforsyning 
pålæg om at ændre priserne med tilbagevirkende kraft og tilbagebetale den 
opnåede overdækning til de historiske forbrugere. 

Da der ikke er bestemmelser i varmeforsyningsloven, der fastlægger en be
stemt metode til "bagudrettet" at tilbageføre overdækningen eller som kræ
ver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode, har 
Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme måden, som forsyningen øn
sker at tilbageføre overdækningen på. 

Et sådant spørgsmål er et konkret civilretligt krav, der i stedet henhører un
der ankenævnets kompetence eller kan indbringes for de almindelige dom
stole. 

Aftaleretlig regulering 
Nævnet lægger til grund, at indklagede i efteråret 2009 efter Energitilsynets 
tilkendegivelse af 22. juni 2009 for fjernvarmeforbrugerne i Frederikssund 
anmeldte ændrede priser, som bl.a. indebar billigere abonnement og kva
dratmeterafgift, men en højere forbrugsafhængig MWh-pris. 

Endvidere lægger nævnet også til grund, at indklagede selv besluttede, at de 
nye tariffer skulle anvendes bagudrettet fra den 1. maj 2009 for de eksiste
rende kunder. 
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Når indklagede således vælger at tillægge tarifændringen tilbagevirkende 
kraft, er det nævnets opfattelse, at denne ændring herved f'ar retsvirkning 
over for alle, der har været forbrugere i perioden fra denne dato. Dette inde
bærer, at også tidligere kunder har krav på at få ændret den tarif, der er slut
afregnet til for perioden fra 1. maj 2009 og til fraflytningsdatoen. 

Uanset at klager uden indsigelse har accepteret den oprindelige slutopgørel
se, lægger nævnet til grund, at denne accept er foretaget ved, at klager var 
overbevist om, at afregningen skete til gældende pristarif. Da klager inden 
rimelig tid efter at tariffen er ændret fremsætter indsigelse om, at han som 
følge af den ændrede tarif får et yderligere tilbagebetalingskrav, har indkla
gede ikke med rette kunnet indrette sig på, at klagers konto herefter var en
deligt afregnet, når årsagen er begrundet i indklagedes eget valg om tids
punktet for brug af den ændrede tarif. 

Nævnet giver således klager medhold i, at han har et yderligere tilbagebeta
lingskrav mod indklagede. Da indklagede ikke har fremsat indsigelse mod 
klagers beregning, lægger nævnet til grund, at beløbet udgør 2.483,99 kr. 

Sagsomkostninger og gebyrer 
Der er givet klageren medhold i et sådant omfang, at der med sagens om
kostninger forholdes således, at indklagede til ankenævnet skal betale sa
gens omkostninger på 7.000 kr., jf. § 26, stk. 1, nr. 2 i ankenævnets vedtæg
ter og pkt. 1 a i bilaget til vedtægterne, jf. § 2 i bekendtgørelsen om omkost
ninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. 

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

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 

AFGØRELSE 

Indklagede, E. ON Danmark ApS, skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 
2.483,99 kr. til klager, Ved betaling efter denne dato, 
forrentes beløbet i overensstemmelse med rentelovens regler. 
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E.ON Varme Danmark ApS skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 
7.000 kr., der skal betales 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkur
rencestyrelsens opkrævning af beløbet. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 2 1. APR 2 01 0 

I .fejt 
specialkonsulent 
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