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RESUMÉ 

1.       Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på, at tilsynet tilkendegiver 

om:  

§         tilsynets praksis om, hvorvidt og hvornår udtrædelsesgodtgørelse kan 

opkræves, kan fastholdes og  

§         hvilken model for beregning af udtrædelsesgodtgørelse Energitilsy-

net finder afspejler et rimeligt hensyn dels til den udtrædende aftager, dels 

til de tilbageværende aftagere og dermed er rimelig efter varmeforsynings-

loven.   

 

2.       Energitilsynet skal træffe afgørelse om det offentligretlige spørgsmål om 

bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse er urimelige efter varmeforsyningslo-

ven, men Ankenævnet på Energiområdet træffer afgørelser om det civilretlige 

konkrete krav om udtrædelsesgodtgørelse.  

 

3.       Spørgsmålet er opstået i forbindelse med en lang række forbrugerklager 

over E.ON Varme Danmark ApS? (herefter E.ON Varme) priser og leveringsbe-

tingelser, hvor forbrugerne ud over at klage over E.ON Varmes priser også har 

klaget over betingelserne for udtrædelse.   

 

4.       Der har tidligere været behandlet sager vedrørende udtrædelsesgodtgørelse, 

men sekretariatet finder, at praksis bør præciseres, herunder at Energitilsynet tager 

direkte stilling til den generelle opgørelsesmodel. I den sammenhæng bør Energi-

tilsynet samtidig tage stilling til, om forsyningsselskabets organisation kan have 

betydning for modelvalget.  

 

5.       Generelt for udtrædelsesgodtgørelse gælder, at det alene er relevant i områ-

der uden tilslutningspligt, idet værket i områder med tilslutningspligt er sikret 

dækning af værkets faste omkostninger. Tilslutningspligt behandles derfor ikke 

yderligere.  
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6.       I områder, der ikke har tilslutningspligt, er opsigelsesperioden sædvanligvis 

fastlagt i aftalegrundlaget (f.eks. leveringsbestemmelser, vedtægter eller andet) 

mellem forsyningsselskabet og aftageren. Sekretariatet kan dog ikke udelukke, at 

der er forsyningsselskaber, der leverer varme uden aftalegrundlag eller tilslut-

ningspligt. I disse tilfælde er der ingen bindingsperiode.  

 

7.       Bindingsperioden er efter Dansk Fjernvarmes standard sædvanligvis 18 

mdr.  

 

8.       Domspraksis udtrykker, at det generelt er et rimeligt vilkår at kunne opkræ-

ve udtrædelsesgodtgørelse med henblik på at undgå, at de tilbageblivende forbru-

gere påføres unødigt tab.  

 

9.       Generelt kan et aftalevilkår om udtrædelse derfor efter sekretariatets vurde-

ring ikke findes i strid med varmeforsyningslovens.  

 

10.   Ligeledes finder sekretariatet på baggrund af hidtil administrativ praksis hos 

Energiklagenævnet, at det generelt kan lægges til grund, at det er en forudsætning 

for at kunne anvende en bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse, at værket ikke 

er økonomisk veldrevet, og at værket ikke er under løbende udbygning. Afgørel-

sen af, om selskabet er økonomisk veldrevet, er en konkret vurdering, som i givet 

fald må foretages af Ankenævnet på Energiområdet.  

 

11.   På baggrund af domspraksis og administrativ praksis kan to metoder til be-

regning af udtrædelsesgodtgørelse skitseres:  

a) En kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af 

bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift beregnes som 

gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen.  

b) En andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet 

med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.  

 

12.   Ved vurdering af, hvilken model der i en konkret sag kan være saglig at an-

vende, kan det være relevant at sondre mellem forbrugerejede andelsselskaber, og 

andre selskaber.  

 

13.   En landsretsafgørelse fra 1991 vedrører et kommunalt selskab og heri findes, 

at metode a. ligeligt afvejer hensynet til de tilbageblevne aftagere og den ophøren-

de aftagers mulighed for at udtræde af selskabet.  

 

14.   Landsrettens vurdering af, at en udtrædelsesopgørelse derfor bør beregnes 

som en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af 

bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varme-afgift beregnes som gennem-

snittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen, bør derfor efter sekretariatets 

vurdering lægges til grund ved opgørelsen af en udtrædelsesgodtgørelse medmin-

dre særlige forhold tilsiger andet.  
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15.   Et sådan særligt forhold finder sekretariatet er til stede i et andelsselskab, 

hvor forpligtelsen fremgår af selskabets vedtægter. Det skyldes sammenfald mel-

lem rettigheder og ansvar. Har en andelshaver som led i sit ejerskab ret til at for-

pligte et selskab til investeringer, bør det modsvares af et større ansvar for disse 

investeringers økonomisk fundament.  

 

16.   I den situation finder sekretariatet, at udtrædelsesgodtgørelsen bør beregnes 

som en andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med 

fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne (metode b.).  

 

17.   Om det aftaleretlige grundlag i øvrigt er til stede til at anvende enten metode 

a. eller b. er et spørgsmål, som må afgøres i forbindelse med konkrete tvister af 

Ankenævnet på Energiområdet.  

 

 

18.   For så vidt angår E.ON varme er der ikke tale om et forbrugerejet andelssel-

skab. På baggrund af ovenstående finder sekretariatet derfor, at selskabet i relation 

til udtrædelsesgodtgørelse kan anvende metode a, forudsat de øvrige betingelser 

for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er til stede.  

 

TILKENDEGIVELSE 

19.   Energitilsynet tilkendegav på baggrund af den forelagte sagsfremstilling:  

§         at det generelt må anses for rimeligt, at fjernvarmeselskaberne i deres 

aftalegrundlag (vedtægter eller leveringsbestemmelser) stiller krav om beta-

ling af udtrædelsesgodtgørelse over for forbrugere, der ønsker at udtræde af 

leveringsforholdet jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

§         at kravet om udtrædelsesgodtgørelse kun kan påkaldes, hvis selskabet 

ikke er økonomisk veldrevet og ikke er under løbernde udbygning.  

§         at beregning af udtrædelsesgodtgørelse som udgangspunkt skal ske 

som en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del 

af bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift beregnes som 

gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen.  

§         at ejerskab til en andel af et andelsselskab medfører en særlig ret og 

pligt til indflydelse på anlægsinvesteringer, som kan begrunde, at godtgørel-

se for udtrædelse af andelsselskabet beregnes som en andel af selskabets 

samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskriv-

ninger, der har været indregnet i priserne.  

§         at E.ON Varme  i relation til udtrædelsesgodtgørelse i sine leverings-

betingelser ikke kan anvende en metode hvorefter beregningen sker som en 

andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med 

fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne, da en sådan 

bestemmelse som udgangspunkt er urimelig efter varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4.  

§         At E.ON Varme  i relation til udtrædelsesgodtgørelse i sine leve-

ringsbetingelser i stedet kan anvende en metode hvorefter beregningen sker 

som en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del 

af bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift beregnes som 

gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen, forudsat de øv-

rige betingelser for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er til stede.  
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SAGSFREMSTILLING 

20.   Denne sag omhandler spørgsmålet om, hvorvidt det generelt må anses for 

urimeligt i henhold til varmeforsyningslovens regler, at en forsyningsvirksomhed 

stiller krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse overfor forbrugere, der ønsker 

at udtræde af leveringsforholdet, herunder hvilken metode udtrædelsesgodtgørel-

sen generelt skal beregnes efter. I den sammenhæng skal der også tages stilling til, 

om forsyningsselskabets organisation har nogen betydning.  

 

21.   Energitilsynet har tidligere tiltrådt Gas-og Varmeprisudvalgets praksis, hvor-

efter en fjernvarmeforsyning, generelt er berettiget til i leveringsbestemmelser 

eller vedtægter at kræve, at en forbruger, der ønsker at udtræde af leveringsforhol-

det "rydder økonomisk op efter sig".  

 

22.   Imidlertid har sekretariatet modtaget en række henvendelser vedrørende ud-

trædelsesgodtgørelse i relation til E.ON Varmes leveringsbetingelser. På den bag-

grund har sekretariatet fundet det relevant dels generelt at vurdere grundlaget for 

Energitilsynets hidtidige praksis dels at vurdere, metoden til beregning af en ud-

trædelsesgodtgørelse.  

 

23.   Energitilsynet varetager det generelle tilsyn med priser og leveringsbestem-

melser men konkrete civilretlige tvister mellem aftagerne og forsyningsselskabet 

håndteres af Ankenævnet på Energiområdet. Når tilsynet på baggrund af denne 

forelæggelse præciserer tilsynsmyndighedens overordnede praksis vedrørende 

udtrædelsesgodtgørelse, kan Ankenævnet på Energiområdet lægge denne til grund.  

 

24.   Vedrørende udtrædelsesgodtgørelses anvendelse i praksis kan oplyses, at 

andelsselskaber generelt har bestemmelser dels om en bindingsperiode på 18 mdr. 

dels om udtrædelsesgodtgørelse stående som del af andelsselskabets vedtægter. 

Dette forhold fremgår også af Dansk Fjernvarmes vejledning til vedtægter. Be-

stemmelserne, som de er formuleret hos Dansk Fjernvarme, lyder således:  

UDTRÆDELSESVILKÅR 

Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig 

varsel til et regnskabsårs udløb.  

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndig-

heders beslutninger.   
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På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:   

a) Afgifter i henhold til årsopgørelse. 

b) Eventuelt skyldige afgifter. 

c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen 

ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selska-

bet. 

d) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhø-

rende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne led-

ninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.   

e) Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye an-

delshavere, kan endvidere opkræves:   

f) Andel af anlægs? og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalfor-

samlingen, tidligere end 2-års-dagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå 

selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædende 

andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med 

fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.   

 

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af 

foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers 

andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, 

rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.   

 

25.               Enslydende bestemmelse findes i Dansk Fjernvarmes vejledning for 

leveringsbestemmelser.  

 

26.               Som det fremgår opereres dels med en opsigelsesperiode på 18 mdr. 

dels en betaling bestående både af omkostninger ved afbrydelse samt afgifter 

(varmepris) og af den udtrædende andel af selskabets samlede anlægsudgifter på 

opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i 

priserne.  

 

27.               E.ON Varme  anvender standardbestemmelsen blot tilrettet, så 

"E.ON" står som selskabet, og "Kunden" som andelshaveren.  

 

LOVGRUNDLAG OG PRAKSIS 
28.   Varmeforsyningsloven indeholder ikke regler om udtrædelsesgodtgørelse.  

 

29.   I relation til bindingsperiode har ministeren med hjemmel i varmeforsynings-

loven udstedt bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kol-

lektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen). Tilslutningspligt og 

forblivelsespligt kan i henhold hertil pålægges efter nærmere regler fastsat i be-

kendtgørelsen. Er en ejendom pålagt tilslutningspligt, kan forsyningsselskabet fra 

tilslutningstidspunktet pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift 

og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for 

ejendomme, som tilsluttes anlægget jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 

1. Derudover kan forsyningsselskabet etablere anlæg m.v. samt stikledninger jf. 

tilslutningsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 2.  
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30.   Energitilsynet kan i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, gribe ind 

over for urimelige tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser. Bestem-

melser om bindingsperioder og udtrædelsesgodtgørelse er betingelser, som Energi-

tilsynet påser i medfør af § 21, stk. 4.  

 

31.   Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er sålydende:  

Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingel-

ser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 aeller 20 b eller 

regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gen-

nem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, om-

kostningsfordeling eller betingelser.   

 

32.   Da der ikke findes lovbestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse er reglerne 

om udtrædelsesgodtgørelse udviklet på baggrund af Gas - og Varmeprisudvalget, 

Energitilsynets og Energiklagenævnets praksis på området. Gas- og Varmeprisud-

valgets praksis er tiltrådt af Energitilsynet. Der henvises uddybende til praksisno-

tat vedrørende Udmeldelse/Udtræden/Aftage-pligt/Bindingsperiode/Anvendelse af 

alternative varmekilder og minimumsdebitering, som kan ses på Energitilsynets 

hjemmeside www.energitilsynet.dk .  

PRAKSIS 

33.   Der foreligger flere domstolsafgørelser, som accepterer anvendelsen af en 

godtgørelse fra varmeaftageren til varmeværket ved ophør af levering, herunder en 

Højesteretsdom (U1987.422H) og en Øster Landsretsdom (U1991.218Ø), som 

vedrører hhv. et andelsselskab og et kommunalt selskab.   

 

34.   Højesteretsafgørelsen udsprang af, at en lang række varmeværker i sine ved-

tægter havde en bestemmelse om, at forbrugerne i en tyveårig periode var bundet 

til at aftage hele deres varmeforbrug fra det pågældende varmeværk:  

 " Enhver ejer af fast ejendom inden for værkets forsyningsområde er beret-

tiget til, hvor dette er teknisk og økonomisk forsvarligt, på lige vilkår at bli-

ve optaget som andelshaver i selskabet, mod at han betaler tilslutningsafgift 

og ved skriftlig overenskomst, der tinglyses servitutstiftende på den tilslut-

tede ejendom, forpligter sig og efterfølgende ejere af ejendommen til i 

mindst 20 år at aftage sit forbrug af varme til ejendommens opvarmning og 

varmt vand fra varmeværket for den herfor i overensstemmelse med be-

stemmelserne i vedtægternes § 5 til enhver tid beregnede betaling."   

 

35.   Højesteret fandt (og stadfæstede derved Gas- og Varmeprisudvalget og Mo-

nopolankenævnets vurdering men omgjorde landsretsafgørelsen), at bestemmelsen 

om, at medlemmerne var forpligtet til at være medlemmer og aftage deres samlede 

forbrug af varme i 20 år, var urimelig og burde ophæves, dog at udtræden kunne 

betinges af betaling af en godtgørelse.  

 

36.   Dermed fastslog Højesteret, at en aftagepligt og en bindingsperiode på 20 år 

er urimelig. Højesteret tog i den sammenhæng ikke stilling til, hvad der må anses 

for en rimelig bindingsperiode. Ligeledes anerkendte Højesteret, at det kan være 

berettiget at opkræve udtrædelsesgodtgørelse men også, at udtrædelsesgodtgørelse 

ikke er en ufravigelig regel. Samtidig fastlægger Højesteret ikke på hvilket grund-

lag, en eventuel udtrædelsesgodtgørelse skal beregnes.  

http://www.energitilsynet.dk/
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37.   Det var under sagens behandling i Højesteret oplyst, at afgørelsen som var 

indbragt for landsretten var i overensstemmelsen med udvalgets og monopolanke-

nævnets faste praksis. Højesteret anførte alene som begrundelse for afgørelsen, at 

"Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte disse myndigheders vurdering".  

 

38.   Selvom Højesteretsafgørelsen kom frem til andet resultat end landsretsafgø-

relsen, er det af hensyn til en vurdering af afgørelsesgrundlaget relevant at inddra-

ge landsrettens argumentation i vurderingen, da landsretsafgørelsen blev afsagt 

med dissens.  

 

39.   Sagen, som startede i Østre Landsret (dom af 27. juni 1985) var anlagt med 

påstand om, at det pålæg, sagsøgte (Gas- og Varmeprisudvalget) havde givet sag-

søgeren(andelsselskabet), blev ophævet. Landsretsafgørelsen gav sagsøgeren 

medhold. Af dommen fremgår, at et flertal af dommere lagde vægt på følgende:  

"Ved andelsselskabets stiftelse var det af hensyn til en økonomisk forsvarlig 

låneoptagelse og drift nødvendigt at indsætte en bestemmelse om 20 års af-

tagepligt i selskabets vedtægter og kontrakter med andelshaverne.   

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske 

anvendelse af energi til varme, således at olieforbruget nedsættes, og loven 

indeholder tillige bestemmelser til fremme af en kollektiv varmeforsyning.   

Ved afgørelsen af, om en bestemmelse er urimelig ifølge varmeforsynings-

lovens § 28, stk. 4, [i dag § 21, stk. 4] findes der blandt andet at burde tages 

hensyn til de ikke-udtrædende andelshaveres fælles interesse i aftagepligten 

som forudsætning for en fortsat økonomisk drift.   

Da andelsselskabet i overensstemmelse med lovens formål driver et kollek-

tivt varmeforsyningsanlæg, og da lovens øvrige formål kan varetages ved, at 

der gives enkelte andelshavere tilladelse til supplerende varmeforsyning, 

herunder til anvendelse af »alternative« energikilder, findes lovens urime-

lighedsbestemmelser i hvert fald ikke at kunne medføre et så vidtgående på-

læg som en fuldstændig ophævelse af vedtægternes og kontrakternes be-

stemmelser om en 20-årig aftagepligt.   

Det bemærkes herved, at muligheden for at betinge et medlems udtræden af 

betaling af en særlig godtgørelse ikke findes tilstrækkelig til varetagelse af 

de ikke udtrædende medlemmers interesser."  

 

40.   Et mindretal udtalte følgende:  

"Andelshavernes interesse i en sikring af aftagepligt findes efter det forelig-

gende tilstrækkeligt tilgodeset ved adgang til fastsættelse af en særlig godt-

gørelse ved ophør af pligten.   

Bestemmelsen i § 3 om en 20-årig aftagepligt og bestemmelsen i kontrak-

ternes § 2 må anses for urimelig efter varmeforsyningslovens § 28, stk. 4, og 

der findes herefter ikke grundlag for at ændre sagsøgtes afgørelse.   

Denne dommer stemmer herefter for at tage sagsøgtes frifindelsespåstand til 

følge."   
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41.   Af landsrettens dom ses, at andelshavernes interesse indgår i alle deltagende 

dommeres argumentation. Af flertallet suppleres dette ved henvisning til, at en 20-

årig bindingsperiode ved andelsselskabet stiftelse var nødvendig af hensyn til en 

økonomisk forsvarlig låneoptagelse og drift. Den dissentierende dommer finder 

derimod (som Højesteret), at en aftagepligt og bindingsperiode på 20 år er urime-

lig.  

 

42.   Heller ikke landsretsdommen tager nærmere stilling til, hvordan godtgørelsen 

skal beregnes.  

 

43.   Beregning af godtgørelsen er derimod prøvet ved landsretsdommen 

U.1991.218Ø.  

 

44.   Denne sag vedrørte ophør af aftag fra fjernvarmeforsyning, før udløbet af en 

bindingsperiode på 20 år fastsat i tinglyst deklaration. Efter ovennævnte dom fra 

Højesteret havde sagsøgerne (aftagerne) henvendt sig til sagsøgte (Det kommunale 

forsyningsselskab) angående betingelserne for at blive frigjort for forpligtelser 

overfor sagsøgte. Ifølge sagsøgtes leveringsbestemmelser kunne forpligtelserne 

tidligst ophøre efter en uopsigelighedsperiode på 20 år, men efter Højesteretsafgø-

relsen fra 1987 anerkendte sagsøgte, at opsigelse kunne ske med 1 års varsel. Sag-

søgerne gjorde gældende, at udtrædelsesgodtgørelsen, udover faktiske omkostnin-

ger ved afbrydelse, alene kunne omfatte ejendommens andel i de samlede anlægs-

udgifter med fradrag af stedfundne afskrivninger. Sagsøgte gjorde gældende, at 

sagsøgerne var forpligtet til at betale et beløb svarende fastafgift og varmetab i den 

resterende bindingsperiode på grundlag af de sidste 3 års opkrævninger samt ad-

ministrationsomkostninger og omkostninger ved afbrydelse.  

 

45.   Landsretten udtalte, at ved fastsættelsen af det beløb, aftagerne, der efter eget 

ønske var udtrådt af varmeforsyningsordningen, skal betale til forsyningen, er det, 

hvis unødigt tab ikke skal påføres de tilbageværende aftagere, utilstrækkeligt alene 

at forpligte aftagerne til at betale den del af værkets gæld, der vedrører dem. Der-

udover fremgår det af dommen, at Landsretten lægger vægt på, at der tages et lige-

ligt hensyn, dels til aftagernes mulighed for at realisere retten til at udtræde af 

forsyningsordningen, dels til værkets betydelige og berettigede interesse i at hin-

dre unødige tab for de tilbageværende aftagere. På den baggrund, og da amortisa-

tion af anlæggets gæld, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger var medreg-

net i værkets sædvanligt afkrævede afgift, fandt landsretten, at udtrædelsesgodtgø-

relsen kunne fastsættes som en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i 

den resterende del af bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift blev 

beregnet som gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen.  

 

46.   Det må i relation til dommens omtale af amortisation af anlæggets gæld læg-

ges til grund, at Landsretten peger på den sammenhæng, der kan være mellem 

afskrivninger og afdrag på gæld, idet afdrag ikke i sig selv er en indregningsberet-

tiget omkostning jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  
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47.   Af samme dom fremgår, at retten lægger vægt på, at de tilbageværende afta-

gere ikke skal påføres unødigt tab, og at beskyttelsen herfor er en berettiget inte-

resse for værket at varetage. Baggrunden for, at landsretten i denne sag lægger 

vægt på, at værket har en berettiget interesse i beskyttelsen af de tilbageværende 

aftagere, og ikke som i landsretssagen fra 1985 (som blev anket til Højesteret) 

lagde vægt på andelshavernes interesse, skyldes formentlig, at der i 1991-dommen 

er tale om et kommunalt værk og ikke et andelsselskab.  

 

48.   På baggrund af afgørelserne fra Højesterets og Østre Landsret fastlagde Gas- 

og Varmeprisudvalget gennem en række konkrete afgørelser følgende praksis for 

beregning af udtrædelsesgodtgørelse:  

Varmeværket vil altid være berettiget til hos en udtrædende forbruger at opkræve 

de faktiske omkostninger ved afbrydelsen.   

 

En udtrædende forbruger skal "rydde økonomisk op efter sig", dvs. betale sin del 

af forsyningens gæld på udmeldelsestidspunktet, således at det forhold, at forbru-

geren træder ud ikke stiller de øvrige forbrugere ringere, end de ville være stillet, 

såfremt forbrugere var blevet i forsyningen. På den anden side må det forhold, at 

en forbruger udmelder sig, ikke medføre en økonomisk gevinst for de resterende 

forbrugere, hvilket det ville være, hvis en udtrædende forbrugers betalingsforplig-

telser overtages af en nytilkoblet forbruger.   

Ved udtræden må der derfor foretages en bedømmelse af:   

 Om værket er økonomisk veldrevet 

 Om værket er under løbende udbygning gennem tilslutning af nye forbru-

gere, således at en ledig kapacitet overtages af en ny forbruger. 

 Hvis værket er økonomisk veldrevet og under løbende udbygning, således 

at den ledige kapacitet overtages af en ny forbruger, vil det ikke være ri-

meligt, at der opkræves udtrædelsesgodtgørelse. For at der kan opkræves 

udtrædelsesgodtgørelse kræves derfor både, at værket ikke er økonomisk 

veldrevet, og ikke under løbende udbygning.   

 

49.   Dansk Fjernvarmes standardvedtægters bestemmelse om udtrædelsesgodtgø-

relse er udformet i overensstemmelse med denne praksis.  

 

50.   På sit møde den 18. december 2000 behandlede Energitilsynet på baggrund af 

en henvendelse fra Dansk Fjernvarmeværkers Forening (nu Dansk Fjernvarme) 

spørgsmålet om, hvorvidt den hidtidige praksis for beregning af udtrædelsesgodt-

gørelse kunne anses for tidssvarende set i lyset af, at et større antal forbrugere end 

hidtil ? efter Dansk Fjernvarme Forenings oplysninger - meldte sig ud som følgen-

de af stigende varmepriser.  

 

51.   Energitilsynet fandt, at grundlaget for vurderingen af spørgsmålet om udtræ-

den fortsat måtte være Højesterets dom af 2. april 1987, hvorefter der er adgang 

for en forbruger til at udtræde.  

 

52.   Tilsynet vedtog at meddele Danske Fjernvarmeværkers Forening, at man 

havde noteret sig foreningens synspunkter, men at man ikke fandt grundlag for at 

ændre den hidtidige praksis.  
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53.   Energitilsynet tilsluttede sig således Gas- og Varmeprisudvalgets praksis for, 

hvornår der kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse.  

 

54.   Derimod har Energitilsynet ikke udtrykkeligt taget stilling til, om der er ret-

ningslinier for, hvordan udtrædelsesgodtgørelse skal beregnes.  

 

55.   I landsretsafgørelsen fra 1991 fastslås, at da amortisation af anlæggets gæld, 

afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger medregnes i værkets sædvanligt 

afkrævede afgift, kan udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes som en kapitalisering af 

den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af bindingsperioden, hvor den 

gennemsnitlige varmeafgift beregnes som gennemsnittet af de sidste 3 år umiddel-

bart op til opsigelsen. Denne beregning tager efter landsrettens vurdering ligeligt 

hensyn, dels til aftagernes mulighed for at realisere retten til at udtræde af forsy-

ningsordningen, dels til værkets betydelige og berettigede interesse i at hindre 

unødige tab for de tilbageværende aftagere.  

56.               Dansk Fjernvarme standardbestemmelse om udtrædelse lægger som 

nævnt under sagsfremstillingen vægt på, at udtrædelsesgodtgørelsen afspejler den 

udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet 

med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.  

 

57.   Det er Dansk fjernvarmes opgørelsesmetode, der har været anvendt i de sa-

ger, der har været forelagt tilsynet.  

 

58.   Energiklagenævnet har i en række afgørelser stadfæstet Energitilsynets prak-

sis og nærmere udformet betingelserne for, hvornår der kan opkræves udtrædel-

sesgodtgørelse. Heller ikke i Energiklagenævnets praksis ses der udtrykkeligt at 

have været taget stilling til opgørelsesmetoden.  

I afgørelse af 2. februar 2001 (Energiklagenævnets j.nr. 97-2311-0003) fastslog 

nævnet, at der er en betingelse for at kunne opkræve udtrædelsesgodtgørelse, at 

bestemmelserne herom i selskabets vedtægter er anmeldt til Energitilsynet i med-

før af § 21, stk. 1 og 8, i dagældende varmeforsyningslov, inden kravet om godt-

gørelse fremsættes overfor den forbruger, der ønsker at udtræde fra varmeværket.   

Det er Energiklagenævnets og Energitilsynets praksis, at vurderingen af, om op-

krævning af udtrædelsesgodtgørelse er urimelig i medfør af varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4, - og dermed om der sker en belastning af de tilbageværende for-

brugere ? forudsætter, at der tages stilling til, om den ledigblevne kapacitet er 

overdraget til nye forbrugere, samt til værkets økonomi.   

Ved vurderingen af om den ledigblevne kapacitet er overdraget til nye forbrugere 

må de udmeldte forbrugeres ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste 

afgift - som er udtryk for den kapacitet værket skal stille til rådighed ? sammenlig-

nes med det afregningspligtige areal for de nye forbrugere.   

I afgørelse af 5. april 2002 (Hirtshals Fjernvarme, j.nr. 97-2311-0050), fandt Ener-

giklagenævnet - uanset at Hirtshals Fjernvarmeforsyning efter de foreliggende 

økonomiske oplysninger måtte anses for veldrevet - ikke anledning til at kritisere 

Energitilsynets vurdering af, at det ikke var urimeligt, at klagerne skulle udrede en 

udtrædelsesgodtgørelse. Nævnet lagde herved vægt på, at værket forventede en 

stigning i antallet af udmeldelser samt en nedgang i antallet af tilmeldinger til 

fjernvarmeværket.   



ENERGITILSYNET  Side 11/13 

Energiklagenævnet har senest ved afgørelser af 10. september 2007 (j.nr. 21- 487 

og 21-488) truffet to afgørelser om udtrædelsesgodtgørelse, som lægger sig op af 

ovennævnte praksis.   

 

59.   Ved etableringen af de private brancheankenævn Ankenævnet på Energiom-

rådet den 1. november 2004 overgik behandlingen af det civilretlige spørgsmål 

om, hvorvidt det i et konkret krav om udtrædelsesgodtgørelse kan anses for rime-

ligt til dette nævn.  

 

60.   Energitilsynet behandler herefter alene det offentligretlige spørgsmål om, 

hvorvidt en forsynings bestemmelser om udtrædelse kan anses for urimelige efter 

varmeforsyningslovens urimelighedsbestemmelse.  

 

BEGRUNDELSE 
61.   Det spørgsmål Energitilsynet skal afgøre er, om tilsynets praksis om, hvorvidt 

og hvornår udtrædelsesgodtgørelse kan opkræves, kan fastholdes, og hvilken mo-

del for beregning af udtrædelsesgodtgørelse, Energitilsynet finder afspejler et ri-

meligt hensyn dels til den udtrædende aftager, dels til de tilbageværende aftagere 

og dermed er rimelig efter varmeforsyningsloven.   

 

62.   Der har tidligere været behandlet sager vedrørende udtrædelsesgodtgørelse, 

men sekretariatet finder, at praksis bør præciseres herunder, at Energitilsynet tager 

direkte stilling til den generelle opgørelsesmodel. I den sammenhæng bør Energi-

tilsynet samtidig tage stilling til om forsyningsselskabets organisation kan have 

betydning for modelvalget  

 

63.   Generelt for udtrædelsesgodtgørelse gælder, at det alene er relevant i områder 

uden tilslutningspligt, idet værket i områder med tilslutningspligt er sikret dæk-

ning af værkets faste omkostninger. Tilslutningspligt behandles derfor ikke yderli-

gere i dette notat.  

 

64.   I områder, der ikke har tilslutningspligt, er opsigelsesperioden sædvanligvis 

fastlagt i aftalegrundlaget mellem forsyningsselskabet og aftageren. Sekretariatet 

kan dog ikke udelukke, at der er forsyningsselskaber, der leverer varme uden afta-

legrundlag eller tilslutningspligt. I disse tilfælde er der ingen bindingsperiode.  

 

65.   Bindingsperioden er som ovenfor refereret som standard af Dansk Fjernvar-

me sædvanligvis 18 mdr.  

 

66.   Både Højesterets dom fra 1987 og Landsrettens dom fra 1991 udtrykker, at 

det generelt er et rimeligt vilkår at kunne opkræve udtrædelsesgodtgørelse med 

henblik på at undgå, at de tilbageblivende forbrugere påføres unødigt tab.  

 

67.   Generelt kan et aftalevilkår om udtrædelse derfor efter sekretariatets vurde-

ring ikke findes i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

68.   Ligeledes finder sekretariatet, at det generelt kan lægges til grund, at det er en 

forudsætning for at kunne anvende en bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse, at 

værket ikke er økonomisk veldrevet, og at værket ikke er under løbende udbyg-

ning.  
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69.   Spørgsmålet om, hvorvidt E.ON Varme  er økonomisk veldrevet er en kon-

kret vurdering. Den må foretages som udgangspunkt individuelt i forbindelse med 

de enkelte udmeldelser dog under hensyn til kommende udmeldelser, hvis sådanne 

foreligger med en væsentlig sandsynlighed eller viden. Dette spørgsmål vil derfor 

indgå i Ankenævnet på Energiområdets eventuelle konkrete behandling.  

 

70.   Ligeledes på baggrund af ovenstående praksis finder sekretariatet imidlertid 

også grundlag for at vurdere, hvilken beregningsmetode det generelt må anses for 

rimeligt at anvende ved beregning af den del af en udtrædelsesgodtgørelse, som 

ligger ud over de faktiske tekniske omkostninger ved ophøret.  

 

71.   I den sammenhæng er der to modeller.  

a) En kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af 

bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift beregnes som 

gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen.  

b) En andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet 

med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.  

 

72.   Ved vurdering af, hvilken model der i en konkret sag kan være saglig at an-

vende, kan det være relevant at sondre mellem forbrugerejede andelsselskaber og 

andre selskaber. Baggrunden for denne sondring kunne anses for rimelig er, at den 

udtrædende forbruger igennem sin andelshaverstatus (medejerskab) har haft mu-

lighed for at gøre sin indflydelse gældende på driften af forsyningen gennem del-

tagelse i generalforsamlinger og eventuelt bestyrelsesansvar, hvorfor det ikke kan 

anses for rimeligt, at han herefter blot kan blot kan træde ud og overlade til de 

resterende forbrugere at bære byrden ved de beslutninger, han har haft indflydelse 

på.  

 

73.   Denne sammenhæng ses især, hvis udtrædelsesgodtgørelsen beregnes som en 

andel af anlægs? og renoveringsudgifter, der er godkendt af general-forsamlingen, 

tidligere end 2-års-dagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager 

afskrivninger.  

 

74.   Som ovenfor nævnt fremgår det af praksis, at hensynet bag princippet om 

udtrædelsesgodtgørelse ikke er beskyttelse af virksomheden, men beskyttelse af 

aftagerne, idet de tilbageværende aftagere ikke bør påføres unødigt tab som følge 

af andres ophør som aftagere.  

 

75.   Landsretsafgørelsen fra 1991 vedrører et kommunalt selskab, og finder som 

ovenfor nævnt at metode a. ligeligt afvejer hensynet til de tilbageblevne aftagere 

og den ophørende aftagers mulighed for at udtræde af selskabet.  

 

76.   Landsrettens vurdering af, at en udtrædelsesopgørelse bør beregnes som en 

kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af bindings-

perioden, hvor den gennemsnitlige varme-afgift beregnes som gennemsnittet af de 

sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen, bør derfor efter sekretariatets vurdering 

lægges til grund ved opgørelsen af en udtrædelsesgodtgørelse medmindre særlige 

forhold tilsiger andet.  
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77.   Et sådan særligt forhold finder sekretariatet er til stede i et andelsselskab, 

hvor forpligtelsen fremgår af selskabets vedtægter. Det skyldes sammenfald mel-

lem rettigheder og ansvar. Har en andelshaver som led i sit ejerskab ret til at for-

pligte et selskab til investeringer bør det modsvares af et større ansvar for disse 

investeringers økonomisk fundament.  

 

78.   I den situation finder sekretariatet, at udtrædelsesgodtgørelsen bør beregnes 

som en andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med 

fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne (model b.).  

 

79.   Om det aftaleretlige grundlag i øvrigt er til stede til at anvende enten metode 

a. eller b. er et spørgsmål, som må afgøres i forbindelse med de konkret tvister af 

Ankenævnet på Energiområdet.  

 

80.   For så vidt angår E.ON Varme  er der ikke tale om et forbrugerejet andelssel-

skab. På baggrund af ovenstående finder sekretariatet derfor, at selskabet i relation 

til udtrædelsesgodtgørelse kan anvende metode a, forudsat de øvrige betingelser 

for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er til stede.  

 

TILKENDEGIVELSE 
81.   Energitilsynet tilkendegav på baggrund af den forelagte sagsfremstilling:  

 at det generelt må anses for rimeligt, at fjernvarmeselskaberne i deres afta-

legrundlag (vedtægter eller leveringsbestemmelser) stiller krav om beta-

ling af udtrædelsesgodtgørelse over for forbrugere, der ønsker at udtræde 

af leveringsforholdet jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 at kravet om udtrædelsesgodtgørelse kun kan påkaldes, hvis værket ikke er 

økonomisk veldrevet og ikke er under løbende udbygning.  

 at beregning af udtrædelsesgodtgørelse som udgangspunkt skal ske som en 

kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af 

bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift beregnes som 

gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen.  

 at ejerskab til en andel af et andelsselskab medfører en særlig ret og pligt 

til indflydelse på anlægsinvesteringer, som kan begrunde, at godtgørelse 

for udtrædelse af andelsselskabet beregnes som en andel af selskabets 

samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de af-

skrivninger, der har været indregnet i priserne.  

 at E.ON Varme  i relation til udtrædelsesgodtgørelse i sine leveringsbetin-

gelser ikke kan anvende en metode hvorefter beregningen sker som en an-

del af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med 

fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne, da en sådan 

bestemmelse som udgangspunkt er urimelig efter varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4.  

 At E.ON Varme  i relation til udtrædelsesgodtgørelse i sine leveringsbe-

tingelser i stedet kan anvende en metode hvorefter beregningen sker som 

en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af 

bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift beregnes som 

gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen, forudsat de 

øvrige betingelser for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er til stede.  


