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Resumé 

1.      For resumé og sagsfremstilling se notat til beslutning under punkt 7.  

 

Indstilling 

2.      Det indstilles, at Energitilsynet udtaler, at den fremsendte reviderede udgave 

af Dansk Fjernvarmes vejledning om "Almindelige leveringsbestemmelser" er et 

godt udgangspunkt for de kollektive varmeforsyningsanlægs fastsættelse af leve-

ringsbestemmelser, hvor emner som bl.a. fjernaflæsning, standardgebyrer og for-

brugerbeskyttelseshensyn har nødvendiggjort ændringer.  

 

3.      Dette indebærer imidlertid ikke en godkendelse af de enkelte anlægs vilkår, 

og det understreges, at Tilsynet i forbindelse med en eventuel senere konkret kla-

gesag vil kunne tage stilling til om betingelserne virker urimelige.  

 

4.      Det indstilles endelig, at Energitilsynet skal anmode om, at den reviderede 

udgave af "Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme" anmeldes med 

henblik på eventuelle bemærkninger, så snart Dansk Fjernvarme har færdiggjort 

revisionsarbejdet.  

 

Vurdering 

5.      De reviderede "Almindelige leveringsbestemmelser" er vedlagt som bilag 1, 

og rettelserne i medfør af ovennævnte gennemgang fremgår med rødt.  

 

6.      Ved gennemgangen er der lagt vægt på at få leveringsbestemmelserne ajour-

ført i overensstemmelse med den seneste udvikling inden for forbrugerbeskyttelse 

(pkt. 7), gebyrfastsættelse(pkt. 15) og restanceinddrivelse (pkt. 16).  

 

7.      Dansk lovgivning er revideret i overensstemmelse med EU's forbrugerbe-

skyttelsesregler. Disse regler gælder generelt, og gælder således tillige varmesek-

toren. Der er imidlertid ingen praksis for, hvordan en energi-kontrakt som følge af 

disse regler bør udformes.  
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8.      Forbrugerbeskyttelsesreglerne i såvel el- som gasdirektivet er fastlagt i over-

ensstemmelse med EU's bestemmelser herom, herunder i overensstemmelse med 

direktivet om harmonisering af bestemmelser om urimelige kontraktvilkår mellem 

erhvervsdrivende og forbrugere.  

 

9.      Det er nærmere angivet i et bilag til direktiverne, hvad en kontrakt med ener-

gileverandøren bør indeholde.  

 

10.  El- og gasdirektiverne gælder ikke for varmeområdet, men, som nævnt, gæl-

der de bagvedliggende bestemmelser om forbrugerbeskyttelse generelt.  

 

11.  Nævnte to direktiver på energiområdet anses således for at være et praktisk 

udgangspunkt for en vurdering af, hvordan de generelle regler kan imødekommes 

også på varmeområdet. Nævnte to direktivers krav til forbrugerbeskyttelse er bla. 

implementeret ved Bekendtgørelserne om forbrugerbeskyttelse i medfør af lovene 

om henholdsvis elforsyning og naturgasforsyning (nr. 379 og 380 af 25. maj 

2005).  

 

12.  Heraf følger i korthed:  

 at forbrugeren har ret til en kontrakt,  

 hvad en kontrakt som minimum skal angive, herunder specifikation af par-

ter, leveringens start, ydelse, service, løbetid, kilder til information, klage-

adgang mv,  

 at der skal gælde passende varsel ved ændringer i betingelser og pris, og  

 at de generelle vilkår og betingelser skal anføres i et klart og forståeligt 

sprog  

 

13.  Sekretariatet har ved sin gennemgang særlig lagt vægt på, at de generelle vil-

kår og betingelser kommunikeres i et klart og forståeligt  sprog til kunden - for at 

øge kundens kendskab til sine kontraktlige rettigheder og pligter og dermed øge 

sandsynligheden for at undgå konflikter. Flere af leveringsbetingelserne, er bla. på 

grund af den komplicerede regulering vanskelig tilgængelig for kunden. Som et 

eksempel herpå kan nævnes restancereglerne. For at skabe større klarhed har 

Dansk Fjernvarme udarbejdet en let tilgængelig skematisk fremstilling af restance-

reglerne i vejledningens pkt. 6.13.  

 

14.  For ydermere at imødekomme kravet om læsevenlighed har  Dansk Fjernvar-

me med vedlagte reviderede forslag til leveringsbestemmelser, foreslået, at der i 

forbindelse med ejer/lejerskifte kan fremsendes et velkomstbrev til forbrugeren, se 

punkt 1.4. Af dette brev fremgår: "Ved underskrift af denne aftale har ejeren af 

ejendommen fået udleveret gældende: "Vedtægter, Almindelige bestemmelser for 

fjernvarmelevering, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og Takstblad." 

Således udgør disse vejledninger, herunder de "Almindelige bestemmelser for 

fjernvarmelevering", en integreret del af aftalegrundlaget.  
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15.  Sekretariatet har endvidere under sin gennemgang henledt Dansk Fjernvarmes 

opmærksomhed på:  

 Tilsynets afgørelser angående gebyrstørrelser på standardinvesteringsbi-

drag. jf. mødet den 31. oktober 2005 og angående øvrige gebyrstørrelser, 

jf. tilsynsmødet den 26. september 2005.  

 at der ifølge renteloven højest må opkræves et rykkergebyr på 100 kr. in-

klusiv moms pr. rykkerskrivelse, og  

 at det kun er tilladt at sende tre rykkerskrivelser vedrørende det samme 

krav,  og at der skal være mindst 10 dages mellemrum mellem rykkerskri-

velserne.  

 Hvis der fortsat ikke betales, sendes en meddelelse om, at sagen går til in-

kasso, medmindre der betales inden en frist på minimum 10 dage. Herefter 

kan gælden indkasseres efter Inkassolovens regler om intern inkasso eller 

eksternt af inkassofirma/advokat. Inkassoomkostningerne skal fastsættes i 

overensstemmelse med satserne i bekendtgørelse om inddrivelsesomkost-

ninger.  

 

16.  For at lette overblikket over forløbet i en restanceinddrivelsessag har Dansk 

Fjernvarme, som nævnt ovenfor, udarbejdet en skematiske fremstilling af restance-

reglerne i vejledningens pkt. 6.13.  

 

17.  En nærmere uddybning af restancereglerne følger i Dansk Fjernvarmes Re-

stancevejledning. 

 

 


