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RESUMÉ 
1. Nærværende notat rummer dels en orientering om forløbet efter Energitilsynets 

vedtagelse den 18. december 2000 vedrørende udmeldelsesbetingelser dels et op-

læg til beslutning om at tiltræde de tidligere energiprisudvalgs praksis vedrørende 

 

a) fastlæggelse af bindingsperioder 

b) anvendelse af alternative varmekilder og  

c) minimumsdebitering - forhold, der har nær tilknytning til udmeldelsespro-

blematikken.  

 

2. Den 18. december 2000 behandlede Energitilsynet en konkret henvendelse fra 

Danske Fjernvarmeværkers Forening, der havde anmodet Tilsynet om at drøfte, 

om de retningslinjer, der ifølge Energitilsynets (tidligere Gas- og Varmeprisudval-

gets) praksis vedrørende udmeldelsesbetingelser er gældende, var tidssvarende set 

i lyset af, at et større antal forbrugere end tidligere nu meldte sig ud som følge af 

stigende varmepriser.  

 

3. Energitilsynet vedtog den 18. december 2000 at meddele Danske Fjernvarme-

værkers Forening, at Tilsynet havde noteret sig foreningens synspunkter, og at 

Tilsynet fortsat ville vurdere de konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker, 

men at Tilsynet ikke fandt grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinjer.  

 

4. Energitilsynet vedtog endvidere at bemyndige sekretariatet til at optage for-

handlinger med Danske Fjernvarmeværkers Forening med henblik på at uddybe og 

klargøre de hidtil fastlagte retningslinjer.  

 

5. Foreningen blev den 18. december 2000 i overensstemmelse med sædvanlig 

fremgangsmåde skriftligt orienteret om afgørelsen af samme dato.  
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6. Den 14. juni 2001 afholdtes - efter anmodning fra foreningen - møde i Tilsynets 

sekretariat med repræsentanter for foreningen med henblik på en drøftelse af en 

eventuel ændring af § 5 i foreningens vedtægtsvejledning, der vedrører "Udtrædel-

sesvilkår".  

 

7. Foreningen havde fremlagt forslag til ændring af vejledningens tekst, men efter 

stedfundne drøftelser, var der enighed om ikke at ændre teksten, idet dette ville 

indebære, at alle værker, der havde udarbejdet vedtægter på grundlag af vejlednin-

gens ordlyd, på sigt skulle foretage en formel vedtægtsændring, hvilket ville være 

bekosteligt, hvortil kom, at det ikke i den foreliggende situation var realistisk at 

forestille sig, at forbrugerne ville medvirke til en ændring i overensstemmelse med 

det af foreningens fremlagt forslag, der ville indebære en yderligere binding af 

forbrugerne til værket.  

 

8. For at fremme forståelsen for et eventuelt krav om betaling af godtgørelse i 

forbindelse med udtræden, hos de forbrugere, der ønskede at udtræde, blev der 

enighed om, at foreningen skulle søge at udarbejde en cirkulæreskrivelse, ind-

holdsmæssigt forståelig for såvel værker som forbrugere, indeholdende nærmere 

redegørelse for de synspunkter og hensyn, der vil blive lagt vægt på, når der kon-

kret skal tages stilling til, om den forbruger, der ønsker at udtræde, skal betale 

godtgørelse, samt for grundlaget for fastlæggelsen af beløbets størrelse.  

 

9. Foreningen har senere fremsendt forslag til cirkulæreskrivelse, men det frem-

sendte har efter sekretariatets umiddelbare vurdering ikke været anvendeligt.  

 

10. Siden er der ikke sket yderligere tiltag fra sekretariatets eller foreningens side, 

men sekretariatet har overfor foreningen uddybet og redegjort for de hidtil fastlag-

te retningslinjer, som vedtaget af Tilsynet den 18. december 2000.  

 

11. På baggrund af vedtagelsen den 18. december 2000, hvorefter Tilsynet, som 

anført, ikke fandt grundlag for at ændre retningslinjerne for adgangen til at udtræ-

de, er nærværende notat tænkt som en fyldigere uddybning af praksis vedrørende 

udmeldelse og de dertil knyttede problemstillinger til brug for fremtidig sagsbe-

handling i sekretariatet.  

 

12. I denne forbindelse er i notatet redegjort for Energiprisudvalgenes afgørelser 

vedrørende  

a) fastlæggelse af bindingsperioder,  

b) anvendelse af alternative varmekilder samt  

c) minimumsdebitering - forhold, der har nær tilknytning til udmeldelsespro-

blematikken.  

 

13. a) I enkelte situationer er en bindingsperiode blevet bedømt som værende 

ikke-urimelig:  

 

  



ENERGITILSYNET  Side 3/43 

14. I forbindelse med etablering af et anpartsfinancieret halmvarmeværk har Gas- 

og varmeprisudvalget i 1988 fundet det acceptabelt, at forbrugerne var bundet i en 

5-årig periode fra tilslutningen, med efterfølgende opsigelsesvarsel på 1 år. For-

brugere, der var tilmeldt projektet i forbindelse med etableringen, blev tilsluttet 

uden betaling af stikledning og husinstallation, og der blev i de første 10 år ydet en 

prisgaranti, så prisen ikke oversteg hvad det ville koste at producere på eget olie-

fyr.  

 

15. Ved udtræden skulle forbrugeren betale den over 20 år nedskrevne saldo af de 

omkostninger, tilslutningen af forbrugeren påførte værket.  

 

16. På baggrund af en ankekendelse af 19. september 1995, har udvalget endvidere 

i 1995 accepteret en 20-årig bindingsperiode i kontrakt mellem i princippet lige-

stillede parter.  

 

17. I ankekendelsen lægges vægt på at den konkrete leveringsaftale var indgået 

mellem i princippet ligestillede parter. Efter kontraktsforholdets karakter var der 

hos hver af parterne et anerkendelsesværdigt behov for at kunne planlægge over et 

langt åremål og på denne baggrund fandt nævnet at aftalt uopsigelighed på 20 år 

ikke var urimelig. Perioden svarede til løbetiden for lån optaget til anlæggets fi-

nansiering, og den tidsbestemte uopsigelighed gjorde det muligt at fastlægge den 

nødvendige afskrivningsperiode.  

 

18. b) Det har været Gas- og varmeprisudvalgets holdning, at der som udgangs-

punkt må være adgang til for en forbruger til frit at tilrettelægge eget varmeforbrug 

hensigtsmæssigt og efter egne økonomiske forhold.  

 

19. Der må således ikke være begrænsninger i en forbrugers mulighed for eventu-

elt at installere og anvende andre varmekilder, når dette ikke teknisk medfører 

gener for varmeværket eller en gyldig varmeplan stiller sig i vejen. Et værk har i 

øvrigt mulighed for at tilrettelægge tarifsystemet således, at udgifterne for de øvri-

ge forbrugere ikke påvirkes af et reduceret salg til den enkelte.  

 

20. Med Højesterets dom af april 1986 er taget stilling til adgangen til at udtræde 

og muligheden for eventuelt at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, men dommen 

tager ikke selvstændigt stilling til spørgsmålet adgangen til anvendelse af andre 

varmekilder.  

 

21. Efter afsigelse af den forudliggende Landsretdom af 27. juni 1985, der gik 

udvalget og Ankenævnet imod, behandlede udvalget selvstændigt spørgsmålet om 

anvendelse af alternative varmekilder.  

 

22. Landsretsdommen vedrørte alene spørgsmålet om bindingsperioder og udmel-

delsesbetingelser, og Landsretten fandt det urimeligt, at værket forbød forbruger-

ne at anvende supplerende energikilder. I dommens præmisser taltes om, at lovens 

øvrige formål blev varetaget ved, at der blev givet adgang til anvendelse af alter-

native energikilder.  

 

23. Der var ikke belæg for ifølge landsretsdommen, at indføre krav om minimums-

forbrug eller ansættelse af skønsmæssigt forbrug.  
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24. c) Det har endvidere været Gas- og varmeprisudvalgets holdning, at mini-

mumsdebitering, det vil sige betaling for et mindsteforbrug, er urimelig i henhold 

til loven. Der kan kun opkræves betaling for det faktiske forbrug.  

 

25. Udvalget behandlede den 6. september 1982 spørgsmålet om urimeligheden i 

bestemmelser om betaling for minimumsforbrug i leveringsforholdet mellem 

fjernvarmeforbrugere og fjernvarmeværker, og udvalget fastholdt tidligere trufne 

afgørelser om, at der ikke kunne accepteres bestemmelser om aftagepligt og følge-

lig heller ikke bestemmelser om mindsteforbrug.  

 

26. Det var urimeligt at gøre levering af varme betinget af, at hele en ejendoms-

forbrug af varme eller bestemte forbrugsmængder aftages fra værket, eller at der 

opkræves særskilt betaling/ afgift for anvendelse af alternative varmekilder.  

 

27. Bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 27, stk. 2, (nu § 20, stk. 5) indsat pr 

juni 1982, om adgangen til at fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, 

grupper af forbrugere og geografiske områder, ændrer ikke dette synspunkt.  

 

28. Spørgsmålet om naturgasselskabernes minimumsdebitering overfor selskaber-

nes varmekunder havde endvidere været genstand for drøftelse i udvalget den 4. 

oktober 1982, hvor udvalget fandt at minimumsdebiteringen var urimelig.  

 

29. Minimumsdebitering over for kogekunder fandtes ligeledes urimelig, idet kun-

derne blev debiteret for et forbrug de ikke umiddelbart kunne aftage  

 

30. Naturgasselskabernes minimumsdebitering blev senest behandlet af Gas- og 

varmeprisudvalget i juni 1993.  

 

31. Minimumsdebitering for kogekunder kan accepteres, men kunder, der fortsat 

omfattes af minimumsdebiteringen, skal ved afregningen oplyses om, at de, uanset 

at deres forbrug har været mindre end minimumsdebiteringen er omfattet af denne, 

samt baggrunden herfor, at de kan rette henvendelse til selskabet, samt at såfremt 

kunden ikke er tilfreds med selskabets afgørelse kan indbringe denne for Gas- og  

 
VARMEPRISUDVALGET.  

32. En central afgørelse vedrørende udmeldelsesproblematikken er dom afsagt af 

Højesteret den 2. april 1987, hvorefter Højesteret ikke fandt grund til at tilsidesæt-

te Gas- og varmeprisudvalgets og Monopolankenævnets vurdering, hvorefter såvel 

pligten til at aftage ejendommens samlede forbrug af varme fra værket som den 

20-årige aftage- og medlemspligt efter den stedfundne udvikling var urimelig. Dog 

kunne udtræden af værket betinges af betaling af en godtgørelse.  
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AFGØRELSE 
33. På baggrund af Energitilsynets vedtagelse den 18. december 2000, hvor  

 

34. Energitilsynet vedtog at meddele Danske Fjernvarmeværkers Forening, at 

Tilsynet havde noteret sig foreningens synspunkter, og at Tilsynet fortsat ville 

vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker (vedrørende udmeldel-

sesbetingelser), men at Tilsynet ikke fandt grundlag for at ændre de hidtil fastlagte 

retningslinjer, samt  

 

35. endvidere vedtog at bemyndige sekretariatet til at optage forhandlinger med 

Danske Fjernvarmeværkers Forening med henblik på at uddybe og klargøre de 

hidtil fastlagte retningslinjer.  

 

36. vedtog Energitilsynet at tilkendegive,  

 

37. at Energitilsynets forsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere eller 

forsyningsvirksomheder vedrørende fastlæggelse af bindingsperioder, anvendelse 

af alternative varmekilder og minimumsdebitering og dertil knyttede problemstil-

linger, men at Tilsynet ikke på nuværende tidspunkt finder grundlag for at ændre 

de hidtil fastlagte retningslinjer vedrørende de nævnte områder.  

 
SAGSFREMSTILLING 
INDLEDNING  

38. Energiprisudvalgene har i en lang række tilfælde behandlet spørgsmål vedrø-

rende udmeldelse, aftagepligt, bindingsperioder, anvendelse af alternative varme-

kilder, minimumsdebitering etc.  

 

39. En længere oplistning af vedtagelser og direktørberetninger fra energiprisud-

valgene er udfærdiget.  

 

40. Sagsfremstillingen indeholder - udover lovgrundlaget og redegørelse for orga-

nisationernes vejledninger på området - redegørelse for enkelte klagenævnsafgø-

relse, men ikke en sædvanlig gennemgang af et konkret hændelsesforløb.  

NUGÆLDENDE LOVGRUNDLAG  

 

41. Grundlaget i den nugældende energilovgivning for bedømmelsen af, rimelig-

heden af vedrørende Udmeldelse/ Udtræden/ Aftagepligt/ Bindingsperiode/ An-

vendelse af alternative varmekilder/ Minimumsdebitering etc, er følgende: 

 

  Varmeforsyningsloven: 

§ 20, stk. 1 Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive 

varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker 

med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i 

priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige 

udgifter til energi lønninger og andre driftsomkostninger, efter-

forskning, administration og salg, omkostninger som følge af 

pålagte offentlige forpligtelser samt financieringsudgifter ved 
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  Varmeforsyningsloven: 

fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i 

forbindelse med etablering af væsentlig udbygning af forsy-

ningssystemerne, jf. dog § 20 a, stk. 7 og § 20 b. 

§ 20, stk. 2 Efter regler fastsat af miljø- og energiministeren kan der endvi-

dere indregnes driftsmæssige afskrivninger og med det i § 21 

nævnte Energitilsyns tiltræden henlæggelser til nyinvesteringer 

og forrentning af indskudskapital. 

§ 20, stk. 5 De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige 

priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografi-

ske områder. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om 

priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme til et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg. 

§ 21, stk. 1 Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, for de § 20 

og § 20 b omfattede ydelser skal med angivelsen af grundlaget 

herfor anmeldes til et af miljø- og energiministeren nedsat tilsyn 

(Energitilsynet) efter regler fastsat af tilsynet. 

§ 21, stk. 3 Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er 

anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

§ 21, stk. 4 Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller 

andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 

§§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, 

giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfor-

deling eller betingelser. 

§ 21, stk. 5 Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må 

antages at medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk 

anvendelse af energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i 

stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling 

eller betingelser. 

§ 21, stk. 6 Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for 

vedtægtsbestemmelser i forbrugerejede forsyningsvirksomheder. 

  Elforsyningsloven: 

§ 6, stk. 3 Kollektive elforsyningsvirksomheder, skal stille deres ydelser til 

rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige 

og ensartede vilkår. 

§ 69, stk. 1 Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder 

fastsættes under hensyn til virksomhedernes omkostninger til 

indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, 
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  Varmeforsyningsloven: 

vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og af afskrivninger 

ved forrentning af kapital. Ved fastsættelsen af priserne tages 

desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at virk-

somhederne hæfter for gældsforpligtelser i medfør af § 46, stk. 3, 

eller for andre elforsyningsvirksomheders gældsforpligtelser 

stiftet inden lovens ikrafttræden. 

§ 73 De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af 

deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger 

de enkelte køberkategorier giver anledning til. 

§ 76, stk. 1, 1 De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Energitilsynet 

anmelde priser, tariffer og betingelser, der omfattes af bevillin-

gerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leve-

ringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelser. 

§ 77, stk. 1 Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må 

anses for at være i strid med bestemmelser i denne lov, kan tilsy-

net give pålæg om ændring af priser og betingelser 

§ 77, stk. 4 Energitilsynet kan træffe bestemmelse om, at en kollektiv elfor-

syningsvirksomhed skal ændre forbrugerpriserne, hvis virksom-

heden har foretaget en disposition, der ikke kan anses for rimelig 

for forbrugerne. Energitilsynet kan herunder bestemme, at virk-

somheden i nærmere angivet omfang skal anvende et overskud 

til ændring af priserne. 

  Lov om Naturgasforsyning 

§ 23, stk.1 Transmissionsselskaber fastsætter i samarbejde med distributi-

ons-, lager- og LNG-selskaber regler for benyttelse af systemet 

(regler for gastransport). 

§ 23, stk..2 De i medfør af stk. 1, fastsatte regler skal være objektive og 

ikkediskriminerende samt tilgængelige for brugere og potentielle 

brugere af systemet. 

§ 37, stk. 1 Priserne for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningsplig-

tige selskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes 

omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, 

administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og 

afskrivninger samt forrentning af kapital. 

§ 37, stk. 2 Priserne skal være i overensstemmelse med de i stk. 3, nævnte 

indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning 

af de i stk. 1, nævnte omkostninger ved en effektiv drift af sel-

skabet. 
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  Varmeforsyningsloven: 

§ 37 b, stk. 1 Forsyningspligtige selskaber kan i deres priser som nævnt i § 37, 

stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt i henhold til 

omsætningens størrelse og effektivitet ved indkøb af naturgas og 

andre omkostninger 

§ 37 b, stk. 2 Energitilsynet godkender prisfastsættelsen efter anmeldelse, jf. § 

40. Godkendelsen kan ledsages af vilkår. Miljø- og energimini-

steren kan fastsætte regler om indholdet af vilkårene. 

§ 38, stk. 1 Priser og betingelser for ydelser fra transmissions-, lager- og 

LNG-selskaber skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres 

mellem systembrugerne. 

§ 38, stk. 2 Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rime-

lighed, jf. stk. 1. 

§ 41, stk. 1 Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for 

at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give 

påbud om ændring af priser og betingelser. 

§ 41, stk. 2 Finder Energitilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses 

for at give en miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigts-

mæssig anvendelse af energi, kan tilsynet, efter at forhandlinger 

med de berørte parter har fundet sted, give påbud om ændring 

heraf. 

§ 46, stk. 1 Bevillingspligtige selskaber og LNG-selskaber skal behandle 

forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som de modtager 

under udøvelsen af deres virksomhed, fortroligt. Oplysningerne 

skal dog anmeldes eller meddeles til miljø- og energiministeren, 

Energitilsynet og Energiklagenævnet, i det omfang det følger af 

§§ 40 og 45. 

§ 46, stk. 2 Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber må ikke 

i forbindelse med det pågældende selskabs eller tilknyttede sel-

skabers køb og salg af naturgas misbruge forretningsmæssigt 

følsomme oplysninger, som de har fået fra tredjepart i forbindel-

se med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet. 

§ 46, stk. 3 Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber skal 

over for Energitilsynet dokumentere, at der i selskaberne er ud-

arbejdet administrative procedurer med henblik på, at misbrug 

som anført i stk. 2, ikke finder sted. 
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ENERGIPRISUDVALGENES TIDLIGERE BEHANDLING  

42. Grundmaterialet er hentet fra referaterne fra energiprisudvalgenes møder.  

Sammendrag af udvalgsafgørelser  

 

43. De grundlæggende synspunkter kan på baggrund af de i afsnittet "sagsfremstil-

lingen" oplistede afgørelser, sammendrages således: 

 

Afgørelsens 

dato 

Gas- og varmeprisudvalget 

5/10/81 Urimeligt at gøre levering af varme til ejere af fast ejendom be-

tinget af, at disse aftager hele forbruget af varme til ejendommens 

opvarmning og til opvarmning af brugsvand fra fjernvarmevær-

ket. Bestemmelser om aftagepligt eller hertil svarende bestem-

melser om betaling for hele forbruget af varme er uacceptable. 

Den enkelte aftager skal selv have et incitament til at tilrettelægge 

sit varmeforbrug efter egne økonomiske forhold, og det vil stride 

mod den almindelige energipolitik at lægge en særlig afgift på 

aftagere, der installerer og anvender andre energikilder. 

14/12/81 Urimeligt at afkræve forbrugere, der har opnået tilladelse til in-

stallation af alternative varmekilder, betaling i form af ekstra 

faste afgifter, og at afkræve forbrugere, der benytter alternative 

opvarmningskilder, ekstra afgifter i forhold til de, som gælder for 

de øvrige aftagere. Bestemmelser om aftagepligt eller hertil sva-

rende betingelser om betaling for hele forbruget af varme er uri-

melige. 

1/2/82 En forsyningsvirksomhed kan ikke - hvor individuelle overens-

komster kan opsiges - skærpe opsigelsesbestemmelserne over for 

kunderne gennem udstedelse af ændrede leveringsbetingelser. 

1/2/82 Leveringsbestemmelse om, at alternativ energi ikke uden særlig 

tilladelse må dække mere end 50 % af de enkelte ejendommes 

varmeforbrug, er urimelig. 

22/3/82 Leveringsbetingelser, hvorefter aftagere ikke har mulighed for at 

melde sig ud af og ophøre med at aftage varme fra værket inden 

for 25-års bindingsperioden, er urimelige. 

22/3/82 Udtrædelsesgebyr, der er fastsat som værkets faste afgifter for det 

antal år, der resterer af den enkelte aftagers bindingsperiode, må 

anses for urimeligt. 

22/3/82 En forsyningsvirksomheds nægtelse af udmeldelse kan stride 

imod den almindelige energipolitik ved at udelukke anvendelsen 

af mindre energikrævende opvarmningsformer. 

22/3/82 Fastsættelse af et udmeldelsesgebyr må bero på en konkret vurde-

ring på det pågældende tidspunkt, og i vurderingen kan indgå 

hensynet til priserne over for de øvrige forbrugere, muligheden 
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for at udnytte eventuel ledig kapacitet på anden måde, specielle 

omkostninger ved udmeldelsen samt omkostninger knyttet til 

selskabets hidtidige og fremtidige faste anlæg. 

19/4/82 Leveringsbetingelser om, at aftagere ikke havde mulighed for at 

melde sig ud af og ophøre med at aftage varme fra værket inden 

for en 20-årige tegningsperiode, var urimelige, hvilket ikke ude-

lukkede, at der blev opkrævet et beløb i forbindelse med andels-

havers udtræden. 

19/4/82 Urimeligt at kræve, at forbrugerne skulle aftage hele deres for-

brug af varme til ejendommens opvarmning og af varmt vand fra 

værket eller, at der blev opkrævet hertil svarende betaling af 

forbrugerne, hvorved udvalget lagde vægt på, at den enkelte afta-

ger må have mulighed for at tilrettelægge sit varmeforbrug efter 

egne økonomiske forhold, hvilket ikke udelukker, at der i forbin-

delse med eventuel udmeldelse kunne blive tale om at opkræve 

en særlig udtrædelsesgodtgørelse. 

19/4/82 Bestemmelser om aftagepligt kan næppe administreres i praksis, 

og de kan stride mod den almindelige energipolitik og bestræbel-

ser på at udnytte eksisterende ressourcer bedst muligt. 

3/5/82 På foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at rette ind-

vending mod, at værket efter udløbet af 20-års bindingsperioden 

får dækket visse omkostninger gennem fortsat opkrævning af 

faste afgifter, men udvalget vil kunne tage eventuelle spørgsmål 

om disse afgifter op til bedømmelse. Lagt vægt på, at værket i 

priserne for produktion og levering kan indregne nødvendige 

omkostninger, hvorimod loven ikke indeholder regler for forde-

lingen af omkostninger på faste og forbrugsafhængige afgifter. 

3/5/82 Såfremt forbrugerne efter udløbet af 20-års perioden fortsat øn-

sker at aftage varme fra værket, kan der ikke rettes indvendinger 

mod, at værket får dækket visse af omkostningerne gennem fort-

sat opkrævning af faste afgifter. 

3/5/82 Urimeligt, at gøre levering af varme betinget af, at hele forbruget 

eller bestemte forbrugsmængder aftages fra værket, eller at der 

opkræves særskilt betaling for anvendelsen af alternative varme-

kilder. Udvalget kan ikke acceptere bestemmelser om aftagepligt 

eller andre bestemmelser om ekstra afgifter hos forbrugere, der 

installerer og anvender alternative varmekilder. Den enkelte afta-

ger må have incitament til at tilrettelægge varmeforbruget efter 

egne økonomiske forhold. I strid med den almindelige energipoli-

tik at lægge særlig afgift på aftagere med andre energikilder. 

3/5/82 Urimeligt, at udelukke eksisterende aftagere fra at ophøre med at 
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aftage varme i en 20-årige bindingsperiode, hvilket ikke udeluk-

ker, at opkræve særligt beløb i forbindelse med udtræden. Lagt 

vægt på, at den enkelte aftager må have mulighed for at tilrette-

lægge varmeforbruget efter egne økonomiske forhold samt, i strid 

med den almindelige energipolitik at udelukke eksisterende afta-

gere fra at ophøre med at aftage varme i en 20-årig bindingsperi-

ode og udelukke anvendelse af mindre energikrævende opvarm-

ningsformer. 

3/5/82 Urimeligt, at udelukke eksisterende aftagere fra at ophøre med at 

aftage varme i 20-årige bindingsperiode, hvilket ikke udelukker, 

at opkræve særligt beløb i forbindelse med udmeldelsen. Lagt 

vægt på, at den enkelte forbruger selv må have mulighed for at 

tilrettelægge varmeforbruget efter egne økonomiske forhold samt, 

i strid med den almindelige energipolitik at udelukke eksisterende 

aftagere fra at ophøre med at aftage varme i en 20-årig bindings-

periode. 

7/6/82 Ny § 27, stk. 2, åbner op for vidtgående prisdifferentiering. Iflg 

lovbemærkningerne er virksomhederne frit stillet mht, hvordan 

påregnet provenu opnås, dog skal prisdifferentiering ske efter 

rimelige økonomiske principper. 

7/6/82 Urimeligt at gøre ejendomskøber ansvarlig for tidligere ejers 

restance. Lagt vægt på, at den, der har forbrugt varmen, skal 

betale, og krav om betaling af eventuelle restancer må rettes mod 

denne - også ved tvangsauktion. Køber og sælger kan dog aftale, 

at sælgers restance afregnes af køber. 

7/6/82 Urimeligt, at kræve tidligere ejers restance betalt inden genopta-

gelse af varmeleverancerne, og urimeligt at gøre genoptagelse af 

levering af varme betinget af ny tilslutningsafgift, hvorimod fak-

tiske retableringsomkostninger kan opkræves. 

7/6/82 Spørgsmålet om et værks opsigelse af kontrakt på grund af mis-

ligholdelse er et aftaleretligt forhold, der henvises til domstolene. 

6/9/82 Bestemmelsen om, at der kan fastsættes forskellige priser til 

enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områ-

der, er ifølge lovbemærkningerne især begrundet i hensyn til 

naturgasprojektet, men omfatter også prisfastsættelsen for varme. 

Bestemmelsen åbner mulighed for mere vidtgående differentie-

ring af priserne, herunder anvendelse af tariffer, opbygget ud fra 

efterspørgselsforholdene. Ikke Folketingets hensigt, at praksis 

skulle ændres vedr. aftagepligt og mindsteforbrug. Lovændringen 

giver muligheder for at differentiere takster efter efterspørgsels-

forholdene, men tilstedeværelse af andre opvarmningsformer kan 

ikke begrunde opkrævelse af ekstra faste afgifter. 



ENERGITILSYNET |  Side 12/43 

Afgørelsens 

dato 

Gas- og varmeprisudvalget 

4/10/82 Energiministeriet meddelte Indenrigsministeriet, at varmeforsy-

ningsloven og bekendtgørelser giver en kommunalbestyrelse 

mulighed for, at pålægge ejere af nye og eksisterende ejendomme 

tilslutningspligt, men ikke aftagepligt. 

4/10/82 Priser og betingelser skal anmeldes for at være gyldige, og udval-

gets praksis vedrørende aftagepligt indskrænker kommunernes 

adgang til at pålægge aftagepligt for kommunale byggegrunde. 

4/10/82 Ikke urimeligt ihht. bekendtgørelse nr. 56 af 26. februar 1982 om 

afskrivninger m.v. i priserne konkret at indregne forrentning på 5 

% p.a. af indskudt andelskapital, der skulle bogføres særskilt, og 

forudsattes anvendt i overensstemmelser med vedtægterne. Lagt 

vægt på, at beløb opkrævet hos nye forbrugere adskiller sig fra 

almindelige priser i leveringsforholdet ved en vis årlig udbeta-

ling, og at beløbene ikke er belagt med moms, og at forbrugerne 

har krav på udbetaling ved udtræden. 

4/10/82 Fællesanmeldelse fra de regionale naturgasselskaber og D.O.N.-

G. A/S accepteret, da meget små mængder. Anmeldelse kan ikke 

gyldigt ske med virkning for priserne forud for anmeldelsestids-

punktet. 

1/11/82 Ikke fundet udmeldelsesgebyr urimeligt højt. Bedømmelse af det 

aftalemæssige grundlag for beløbsansættelsen henvises til dom-

stolene/forbrugerklagenævnet. Lagt til grund, at det - også hvor 

bindingsperioden er udløbet - kan være økonomisk belastende for 

selskabet, at en andelshaver fritages for forpligtelsen, samt kan 

påføre selskabet specielle omkostninger ved afbrydelsen. 

1/11/82 Ved fastsættelse af udmeldelsesbeløb må - ud fra fremtidige pro-

duktionsuafhængige omkostninger - ske en tilbagediskontering af 

fremtidige beløb. I diskonteringssatsen kan indgå skøn over infla-

tionstakten og realrenten. Lagt til grund, at udmeldelsesbeløb skal 

fastsættes ud fra skøn over fremtidige omkostninger, og ved hen-

syntagen til tidsfaktoren, så beløbene henføres til samme tids-

punkt, Satsen må sættes ud fra værkets forhold, og ud fra en posi-

tiv realrente. 

6/12/82 Urimeligt at forbyde installering og anvendelse af andre varmean-

læg. Aftagepligt kan ikke accepteres. Ved brug af alternative 

opvarmningsformer, skal afregnes efter samme tariffer, som for 

øvrige aftagere. Af betydning, at kunne tilrettelægge forbruget ud 

fra egne forhold. Installering af supplerende varmekilder kan 

betyde, at forbrugere holder op med løbende at få varme, hvilket 

ikke fritager fra at betale faste afgifter, og hvis disse afspejler de 

faste omkostninger, vil øvrige forbrugeres varmebetaling ikke 

påvirkes heraf. 
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6/12/82 Urimeligt at gøre levering af varme betinget af, at der ikke instal-

leres supplerende varmekilder, eller alternativt at opkræve ekstra 

faste afgifter af de pågældende. Bestemmelser om aftagepligt og 

betaling for et mindsteforbrug urimelig. Ikke af betydning, om 

der var tale om hovedopvarmningskilde eller blot et supplement. 

6/12/82 Urimeligt at ansætte højere faste afgifter pr. m3 rum for forbruge-

re, der har installeret alternative energiformer uanset samtidig 

nedsættelse af forbrugsafgiften. Nedgang i fjernvarmeforbruget 

hos den enkelte forbruger - som følge af almindelige besparelser, 

isolering og anvendelse af andre opvarmningsformer - skal be-

handles ens. Opstilling af andre energikilder kan ikke begrunde 

andre takster. 

7/2/83 Ved fastsættelsen af udtrædelsesbeløb ud fra fremtidige omkost-

ninger må ske en tilbagediskontering af fremtidige beløb på bag-

grund af skøn over inflationsraten og realrente. Ikke indvendinger 

mod at opkrævet faktiske afbrydelsesomkostninger. 

14/3/83 Urimeligt at forbyde at installere og anvende andre varmeanlæg, 

da aftagerne bør kunne tilrettelægge eget varmeforbrug ud fra 

egne økonomiske forhold. 

14/3/83 Udvalget kan ikke i henhold til varmeforsyningsloven tage stil-

ling til afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen med hjemmel i 

kommuneplanloven. Ikke indvending mod, at ejendomme pålagt 

tilslutningspligt opkræves faste årlige afgifter efter de behørigt 

anmeldte priser. 

2/5/83 Aftagepligt urimelig. 

2/5/83 På foreliggende grundlag ikke anset opgjorte beløb til afskrivnin-

ger, henlæggelser og tab m.v. for indregningsberettigede i udmel-

delsesbeløbet. Tinglysning servitutstiftende eller pantestiftende af 

udmeldelsesbetingelser og aftagepligt uden betydning. 

6/6/83 Håndhævelse af bestemmelser om aftagepligt kan ikke accepte-

res. 

6/6/83 Urimeligt at forbyde etablering af alternative energianlæg i for-

bindelse med fjernvarmeforsyningen. Ikke forhold af teknisk art, 

der kunne tale imod den påtænkte etablering af varmepumpen. 

6/6/83 Ikke konkret acceptere, at udmeldelse før kontraktsperiodens 

udløb betinges af betaling af afbrydelsesomkostninger på 19.045 

kr. mod 7.495,62 kr., da manglende dokumentation for nødvendi-

ge omkostninger. 
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6/6/83 Urimeligt at forbyde at installere alternative varmesystemer. 

6/6/83 Urimeligt at udelukke forbrugere fra at udmelde sig inden bin-

dingsperiodens udløb, men opkrævning af særlig godtgørelse kan 

ske. Eengangsbidrag, opkrævet pr. 1. oktober 1982, er et lån fra 

forbrugerne til værket der forudsættes amortiseret efter en fast 

plan. Ved udtræden har forbrugerne krav på tilbagebetaling af 

restgæld. Indregning i priserne af udgifter til anlæg skal ske efter 

bek. nr. 589 om afskrivninger m.v. 

29/8/83 Spørgsmålet om forbrugerne er omfattet af værkets vedtægter 

m.v., herunder længden af resterende del af oprindelig bindings-

periode, er et aftaleretligt spørgsmål, som vil kunne forelægges 

for domstolene eller forbrugerklagenævnet. 

29/8/83 I strid med loven, at nægte forbruger at melde sig ud af værket. 

29/8/83 Ikke acceptere afbrydelsesomkostninger ved afkobling af enfami-

liehus på 17.000 kr. da anført arbejde har større omfang end nød-

vendigt. Den udmeldende skal bidrage til faste omkostninger i 

resten af bindingsperioden. Faktiske afbrydelsesomkostninger 

ikke direkte sammenhæng med kontraktperiodens længde. Af-

brydelse ved periodens udløb er omkostningsfri. Ikke angivet 

generel regel for ansættelse og opkrævning af afbrydelsesom-

kostninger. 

3/10/83 Efter Forbrugerklagenævnets opfattelse er der konflikter mellem 

forskellige offentligretlige og civilretlige regelsæt. Nævnet me-

ner, at udvalget ved sine afgørelser har tilsidesat bestemmelserne 

om aftagepligt og bindingsperiode, mens udvalget har henvist 

spørgsmål om, hvorvidt tarifferne er ansat i overensstemmelse 

med de indgåede aftaler, til nævnet eller domstolene. 

3/10/83 Urimeligt at nægtet forbruger at udtræde af værket og at ophøre 

med at aftage varme inden udløbet af bindingsperioden. Urime-

ligt med udvidelse af bindingsperiode for senere tilbyggede op-

varmelige rum, så der for disse gælder selvstændig 20-årig afta-

gepligt, regnet fra tilbygningens tilslutningspunkt. 

13/2/84 I visse situationer kan der være modsætningsforhold mellem 

varmeforsyningslovens hensigt med hensyn til oliefortrængning 

og lovens formål med hensyn til samfundsøkonomisk anvendelse 

af energi. 

2/4/84 Urimeligt at håndhæve bestemmelsen om aftagepligt og at nægte 

at lade forbruger udtræde af selskabet inden bindingsperiodens 

udløb. Acceptabelt at opkræves gebyr i forbindelse med udmel-

delse, der skal anmeldes til udvalgets register. I forbindelse med 
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udtræden kan anmeldes regler for beregning og opkrævning af 

gebyr baseret på nutidsværdien af faste omkostninger i resterende 

del af bindingsperioden samt eventuelle afbrydelsesomkostnin-

ger. 

14/5/84 Urimeligt i leveringsbetingelser at fastsatte minimumsafgift sva-

rende til 200 m3 fjernvarmevand om året, da dette i realiteten 

indebar aftageforpligtelse. 

27/8/84 Urimeligt at forbyde aftagerne at installere og anvende andre 

opvarmningskilder, når disse ikke teknisk påfører forsyningsvirk-

somhederne gener. 

27/8/84 Urimeligt med uopsigelighed i 20 år. 

27/8/84 Pålæg om ophævelse af vedtægtsbestemmelser om begrænsning 

af mulighed for at anvende supplerende energikilder (max. 25 % 

af årsforbruget og ingen anvendelse af olie, gas eller el) samt om 

skønsmæssigt forhøjelse af registreret forbrug, hvis alternative 

energikilder anvendtes. 

27/8/84 Ikke forpligte andelshaverne til at aftage varme i 20-årig teg-

ningsperiode eller kræve aftage af hele varmeforbruget fra vær-

ket. 

27/8/84 Ikke rimeligt, at værket i forbindelse med tarifomlægningen stil-

ler krav om fast afgift for lokaler, som værket tidligere i praksis 

har afstået fra at gøre krav på, idet værket - uanset at man havde 

fået meddelelse om installation af elvarme - havde undladt for 

adskillige år siden at reagere, for at håndhæve aftagepligt (tilslut-

ningspligt) til fjernvarme, der var tinglyst på ejendommen. 

27/8/84 Værket kunne ikke forpligte andelshaverne til at aftage varme i 

en 20-årig tegningsperiode eller kræve, at disse skulle aftage hele 

varmeforbruget fra værket. 

27/8/84 Der skulle ikke ske reduktion i det afgiftspligtige areal, selv om 

der var installeret anden opvarmning end fjernvarme. I alminde-

lighed urimeligt, hvis et værk betinger levering af, at enhver 

senere tilbygning til den eksisterende ejendom skal forsynes med 

fjernvarme. 

1/10/84 Urimeligt at håndhæve bestemmelser om aftagepligt. 

1/1084 Priser og øvrige leveringsbetingelser kan ikke anmeldes med 

tilbagevirkende kraft og gøres gældende overfor udtrådte forbru-

gere. 
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5/11/84 Et værks opkrævning af andel af nettogæld ved udtræden efter 

bindingsperiodens udløb var urimelige, idet værket var i fortsat 

drift, og investeringer, der medførte nettogæld medvirkende til 

godt og solidt foretagende. 

11/2/85 Vedtægtsbestemmelse, der påtvinger forbrugerne aftagepligt/be-

talingspligt på halvdelen af normeret normalforbrug urimelige. 

11/2/85 Urimelig, at en forsyningsvirksomhed modsætter sig forbrugenes 

anvendelse af supplerende varmeanlæg, i det omfang varmean-

læggene ikke kan antages at medføre tekniske gener for den øvri-

ge forsyning. 

11/2/85 Urimeligt at fastsætte tegningsperiode på 20 år i vedtægterne 

medmindre perioden var afstemt med afskrivningsperiodens 

længde. Aftagepligt, forbud mod anvendelse af varmepumpe i 

forbindelse med krydsvarmeveksler samt af bindingsperiode på 

20 år urimelig. 

17/6/85 Bestemmelse om aftagepligt, forbud mod anvendelse af supple-

rende varmeanlæg og udtrædelse inden bindingsperiodens udløb 

urimelig. 

17/6/85 Ikke indvendinger mod princip for beregning af konkrete udmel-

delsesbeløb, da der kun resterede mindre dele af bindingsperio-

derne. Udgangspunktet for fastlæggelse af udmeldelsestidspunk-

tet skulle være tidspunktet for indgåelsen af kontrakterne og ikke 

tidspunktet for påbegyndelsen af leverancerne. En kommunes 

dispensationer fra tilslutningspligten betød, at tidligere aftale-

grundlag mellem forbrugerne og værk fortsat var gældende, og 

forbrugerne derfor berettiget til at forblive som forbrugere under 

værket bindingsperioderne ud. Spørgsmålet om klarlæggelse af 

faktiske forhold henvises til domstolene. 

17/6/85 Udvalget ikke tage stilling til værkets eventuelle misligholdelse 

af indgåede overenskomster eller anmodning om udmeldelse, idet 

kommunen havde pålagt fortsat tilslutningspligt. 

2/9/85 Indtil Højesterets dom forelå accepteret, at værket over for oprin-

delige andelshavere håndhævede 20 års tilslutningspligt, jfr. 

landsretsdommen, men urimeligt, at forbyde at anvende supple-

rende energikilder. I verserende ankesager fastholdtes udvalgets 

hidtidige synspunkter. Øvrige formål varetages ved adgang til 

anvendelse af alternative energikilder. Landsretsdommen måtte 

forstås som godkendelse af håndhævelse af 20-års tilslutnings-

pligt, der indebar en faktisk forsyningsmulighed. Ikke belæg for 

at indføre krav om minimumsforbrug eller ansættelse af skøns-

mæssigt forbrug. 
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2/9/85 Urimeligt at blokerede for en udmeldelse, og eventuelt udtrædel-

sesgebyr højst fastsættes til faktiske omkostninger ved selve 

afbrydelsen, idet forbrugeren havde været medlem i 22-23 år, og 

burde med rimeligt varsel kunne udmelde sig af værket. Da ikke 

førtidig udmeldelse, kunne værket ikke opkræve udtrædelsesge-

byr udover de med selve afbrydelsen forbundne omkostninger. 

25/11/85 Urimeligt, at praktisere bestemmelse som forbød eller begrænse-

de aftageres mulighed for at anvende supplerende opvarmnings-

kilder. 

25/11/85 Hvor bindingsperiode næsten er udløbet, og betydeligt antal kun-

der forventes tilsluttet, urimeligt at beregning af varmepriser 

finder stede på grundlag af et aktuelt anvendt dobbelttarifsystem. 

10/2/86 Det må via fastlæggelsen af udtrædelsesbetingelserne sikres, at 

forbrugeren får rimelig betænkningstid inden nye vedtægter 

ikraftsættes. Beregning af udtrædelsesbeløb (ud over faktiske 

afkoblingsomkostninger) efter bindingsperiodens udløb kan ikke 

finde sted, og beregning kan ikke ske, hvis værket i god fortsat 

drift. 

10/2/86 Minimumsdebitering for kogekunder urimelig. 

10/2/86 Forbruger umiddelbart berettiget til at ophøre med at aftage var-

me fra værket, og værket ikke i forbindelse med udtræden beret-

tiget til godtgørelse, der oversteg faktisk afbrydelsesomkostnin-

ger, idet deklaration på ejendommen ikke indeholdt bindingsperi-

ode, og tidligere forbruger, med tilsvarende deklarationstype, 

udmeldt mod betaling af faktiske afbrydelsesomkostninger. 

10/2/86 Urimeligt såfremt klager ikke fik mulighed for at udtræde senest 

ved udgangen 20-årig periodens udløb samt at opkræve udtrædel-

sesgebyr, der oversteg faktiske afbrydelsesomkostninger. Be-

stemmelser i forbrugerdeklarationen bestemte opsigelsesvarslet. 

Værket en sund virksomhed i fortsat drift. 

21/4/86 Urimeligt at pålægge ejer at betale "udtrædelsesgebyr" som be-

tingelse for at undgå tilslutning til forsyningsnettet. Lagt vægt på, 

at værket var oprettet i begyndelsen af 60'erne, og det etablerede 

forsyningsnet måtte anses for afskrevet, og optagne lån endeligt 

indfriede. Værket ikke haft begrundet forventning om, at udstyk-

ning ville finde sted og ikke kunnet budgettere med denne yderli-

gere indtægt. 

25/6/86 Kommentarerne til udtrædelsesvilkår i "Almindelige bestemmel-

ser for fjernvarmelevering" mangelfulde. 
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Afgørelsens 

dato 

Gas- og varmeprisudvalget 

25/6/86 Bestemmelser, som forpligtede forbrugerne til at aftage det fulde 

forbrug af varme, og om at medlemmer, som blev tilsluttet for-

bindelse med selskabets overtagelse af eksisterende værker, var 

bundet i 20 år regnet fra overtagelsestidspunktet, urimelige. 

25/6/86 Urimeligt at værk i udtrædelsesgebyret indregner forbrugernes 

forholdsmæssige andel i værkets gæld, når oprindelig bindingspe-

riode er udløbet, idet det ikke ved domstolene statueres, at en 

udtrædende, også efter udløbet af bindingsperiode knyttet til 

finansieringen af værkets oprindelige anlægslån, er privatretligt 

forpligtet til at indestå for sin gældsandel. 

25/6/86 Udtrædelsesvilkår kan fastlægges i overensstemmelse med be-

stemmelserne i DFF's vejledende vedtægter. 

1/9/86 Udover eventuelle skyldige årsafgifter kan der ikke fastsættes 

udtrædelsesgodtgørelse, der overstiger tariferede afbrydelsesom-

kostninger. Udmeldelse var sket samme dag, som generalforsam-

lingen havde vedtaget at fortsætte arbejdet med etablering af et 

nyt varmeværk. 

6/10/86 Anmeldt husholdningstarif for kogekunder indebar - i modsæt-

ning til minimumsdebiteringsordningen - at der kun betales for 

faktisk forbrug. 

13/4/87 Højesteret gav udvalget medhold i, at 20-årige aftage- og med-

lemspligt er urimelig, ligesom pligten til at aftage det samlede 

forbrug af varme fra værket. Udtræden af værket kan dog betin-

ges af betaling af en godtgørelse til værket. Højesteret anfører, at 

man ikke har fundet grundlag for at tilsidesætte udvalgets og 

ankenævnets vurdering. 

13/4/87 Forhandling om ændring af udtrædelsesvilkårene, så der er 5-års 

bindingsperiode ved tilslutning og derefter et almindeligt 1-årigt 

opsigelsesvarsel. 

16/11/87 Udmeldelsesgodtgørelse beregnet som klagers andel af selskabets 

samlede anlægsudgifter pr. 31. august 1983 med fradrag af af-

skrivninger, der havde været indregnet i priserne. 

15/2/88 Betænkeligt, at forbrugerne, udover ved udtræden at skulle betale 

den over 20 år nedskrevne saldo af omkostninger, tilslutningen af 

den enkelte forbruger påfører selskabet, samtidig havde en løben-

de 5-årig opsigelsesfrist. 5-årig bindingsperiode ved tilslutningen 

og derefter et almindeligt 1-årigt opsigelsesvarsel taget til efter-

retning. 

10/10/88 Sagen vedrørte 1) udmeldelsesbetingelser og aftagepligt, 2) priser 
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Afgørelsens 

dato 

Gas- og varmeprisudvalget 

og regningsopgørelser og 3) midlertidige installationer i forbin-

delse med værks lukning og det forhold, at forbrugerne herefter 

ikke har kunnet opnå varmeleverancer fra et kollektivt system. 

Kommunen forpligtet til at levere varme til forbrugere, der fortsat 

ønsker tilknytning til kollektiv varmeforsyning. Udmeldelsesbe-

tingelser, hvorefter udmeldelse og afbrydelse kan ske straks, 

afbrydelse enten definitivt eller med teknisk enkel reetablerings-

mulighed, og således, at kunden betaler de med den valgte afbry-

delsesform forbundne individuelle udgifter efter regning, ikke 

urimelige, mens generelt vilkår om garantistillelse på 25.000 kr. 

urimeligt. Betingelser for midlertidig varmeforsyning ved elvar-

meinstallation hos de enkelte kunder urimelige. 

13/12/89 Fastsatte erhvervstariffer ikke anset for urimeligt høje. Såfremt 

vanskeligt at fastholde større kunder med stort aftag, kunne pris-

sætning, der i højere grad motiverede til disse aftageres forbliven, 

overvejes for at begrænse ulempen for små private aftagere. 

26/2/90 Ikke i overensstemmelse med loven, at opkræver faste afgifter af 

ubebyggede grunde, idet fast afgift skal ses som et udtryk for 

forbrugerens samlede mulige belastning af fjernvarmesystemet 

samt på de konkrete foreliggende oplysninger herunder om for-

holdet mellem tilslutningsafgifter og faste afgifter. 

14/5/90 Tarifstruktur med en fuldt ud variabel tarifering og arealafhængig 

minimumsbetaling i stedet for fast afgift i princippet lovlig, men i 

den modsatte retning af udvalgets generelle holdning, der anbefa-

ler en så kostægte tarifering som muligt. 

10/9/90 Forhandling om tarifsystem således: En tarif for målt forbrug, der 

maksimalt kan dække budgetterede omkostninger til brændsels-

køb, køb af varme, elektricitet og kemikalier, samt del af faste 

omkostninger. Hidtidige accept af, at op til 20% af udgifter til 

brændselskøb m.v. kan overføres til fast afgift fraviges ikke. Fast 

forbrugsuafhængig betaling, der dækker resterende og åbenbart 

faste omkostninger eksempelvis gennem fast afgift, abonne-

mentsbidrag, målerleje og tilslutningsbidrag. Tarifering med 

anvendelse af minimumsdebitering afhængig af forholdet mellem 

energiforbrug og benyttet opvarmet areal urimelig. 

5/11/90 Bindingsperioden på 5 år plus opsigelsesvarsel på 12 måneder 

dækket af prisgaranti, der ydes forbrugerne i 10 år, og udtrædel-

sesbestemmelserne måtte anses for lempelige i sammenligning 

med, hvad udtræden af mere traditionelt etablerede og finansiere-

de fjernvarmeværker kunne koste forbrugerne. 

23/9/991 Værk med frivillig tilslutning er markedsmæssigt nødt til at ope-

rere med pris, som er lavere end kundernes udgift ved alternativ 

varmeforsyning. I modsat fald vil nye kunder ikke tilslutte sig, til 
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Afgørelsens 

dato 

Gas- og varmeprisudvalget 

skade for øvrige varmekunder. Tvangstilsluttede kunder har ikke 

muligheder for billigere alternativ forsyning, hvorfor det vil være 

urimeligt ikke at differentiere tarifferne. Vilkårene for forbrugere, 

der er tvangstilsluttet urimelige, specielt tilslutningsafgiftsbe-

stemmelserne. 

11/5/92 Urimeligt at opkræve minimumsdebiteringen hos forbruger, der 

beboede ungdomsbolig på knapt 16 m2 med forbrug på 117 m3. 

Værket opererede med minimumsdebitering svarende til 288 m3. 

15/2/93 Minimumsdebiteringsprincippet accepteres fortsat, men bør ikke 

opkræves i tilfælde, hvor dette vil være urimeligt efter loven og 

berørte forbrugere gøres bekendt hermed. 

2/7/93 Kunder, der fortsat omfattes af minimumsdebiteringen, skal ved 

afregningen oplyses om, at de, uanset at deres forbrug har været 

mindre end minimumsdebiteringen er omfattet af denne, samt 

baggrunden herfor, at de kan rette henvendelse til selskabet, samt 

at såfremt kunden ikke er tilfreds med selskabets afgørelse kan 

denne indbringes for Gas- og Varmeprisudvalget. 

9/5/94 Ikke rimeligt at pålægge gasselskabet at foretage tabsgivende 

leverancer til kogekunder. Selskabet skulle have udgifterne dæk-

ket. Anvendelse af minimumsdebitering over for kunder, der 

omfattes af anmeldelse af særregel om minimumsdebitering for 

kunder, hvor forsyningen sker gennem rør, der løber under be-

byggelsen, må anses for urimelig. 

24/4/95 Urimeligt, at forbruger betalte egentlig godtgørelse i forbindelse 

med udtræden af værket, når der de seneste år havde været nytil-

slutninger til værket, og "nye" kunder således var indtrådt i den 

udmeldte kundes forholdsmæssige andel af værkets gæld. Afgø-

relsen ændret, så det ikke findes urimeligt, at den udmeldte for-

bruger betaler godtgørelse i overensstemmelse med værkets op-

gørelse. 

25/9/95 Aftale om bestemmelser og vilkår for halmvarmeværk ikke uri-

melig, idet kommunen har vedtaget et forblivelses- og tilslut-

ningsprojekt til fjernvarmen. Anpartshavernes indskud nedskre-

vet og fremover ikke forrentet, men alene inflationssikret, lige-

som varmetarifferne fremover alene blev reguleret med nettopris-

indekset. 

25/9/95 Biogasanlæg omfattet af loven, og der findes ikke lovligt potenti-

elt alternativ til biogas. Kontraktperioden må højst svare til løbe-

tiden for lånene til opførelse af anlæggene. Når kontrakt er indgå-

et mellem to i princippet ligestillede parter, kunne kontraktperio-

de på 20 år ikke anses for urimelig, når denne svarer til løbetiden 
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Afgørelsens 

dato 

Gas- og varmeprisudvalget 

for lånene til opførelse af anlæggene, ligesom en tidsbestemt 

uopsigelighed gjorde det muligt at fastlægge den nødvendige 

afskrivningsperiode. 

2/3/98 Aftale mellem varmeværk og decentralt kraftvarmeværk om 

bindingsperiode ikke er urimelig i henhold til loven. 

28/9/98 Ikke urimeligt, at værk i en periode tilbyder tilslutning til særpris, 

der ikke umiddelbart er omkostningsdækkende, forudsat, at vær-

ket dokumenterede, at der inden for en 5-årig periode er økono-

misk dækning for den gunstige tilslutningsordning. Ikke i strid 

med loven, at et værk driver sideordnet virksomhed, der har na-

turlig tilknytning til hovedvirksomheden, men aktiviteten må ikke 

økonomisk belaste hovedaktiviteten. Urimeligt, at arrangementet 

indbærer binding 10 år og hindrer forbrugeren i selv at vælge 

leverandør. Uden for udvalgets kompetence at tage stilling til, om 

tilslutning på særlige vilkår er i strid med markedsføringsloven 

og konkurrenceloven. 

 

 

Afgørelsens 

dato 

Elrisudvalget 

28/6/82 Betingelse om indskud og andelshaverstatus må anses for betin-

gelse ved elleveringen og omfattet af elforsyningsloven. Nye 

bestemmelser bl.a. om udtrædelse. Bestemmelse om udbetaling 

af indskud til sælger ved ejendomsoverdragelse kan indebære 

urimelige virkninger for aftagerne. 

7/6/93 Anmodningen om godkendelse af kontraktudkast, ikke imøde-

kommet, idet risiko må bedømmes i sammenhæng med risikoen i 

gartneriprojekt som sådan. Godkendelse vil forudsætte at kon-

trakten vil minimere forbrugernes samlede risiko ved projektet. 

Indgåelse af kontrakt vil påføre yderligere risikoforpligtelser 

(bindingsperiode frem til minimum år 2015, herunder mini-

mumsaftag af varme i hele kontraktsperioden), som må vurderes i 

sammenhæng med den samlede risikoforpligtelse i forbindelse 

med det samlede gartneriprojekt. 

23/6/97 Varmeselskaberne kan i henhold til loven ikke håndhæve aftage-

pligt. 

8/6/98 Selskabet forventede i løbet af 1998 aftale nye vedtægter, så 

aftageforpligtelsen kunne ophøre fra 1. januar 1999. 

8/6/98 Værkerne havde fortsat vedtægter, der indeholdt en aftagepligt 

for interessenterne, og dermed ikke tillod disse at handle frit, 
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Afgørelsens 

dato 

Elrisudvalget 

hvilket interessenterne ellers har mulighed for ifølge lov 486. 

14/12/98 Forhandlede prisaftaler skulle fortsat anmeldes til udvalgets regi-

ster. Omkostnings- og indtægtsbudgetter skulle indsendes, i hvil-

ken forbindelse skulle indsendes særskilt opstilling for den del af 

produktionen, der afsættes til bundne kunder. 

1/2/99 Efter Konkurrencerådets afgørelse vedr. Sjællandske Kraftvær-

kers aftagepligt for eldistributionsselskaber eksisterede begrebet 

bundne kunder ikke mere. Der kan gribes ind, såfremt der er 

distributionsselskaber, der betaler for meget for strømmen. 

1/2//99 Aftageforpligtelsen efter lovens § 9a, stk. 1, kan nedsættes i det 

omfang, der i medfør af § 9d, stk. 2, indgås aftale om ellevering 

med anden leverandør. 
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ORGANISATIONERNES VEJLEDNINGER  

44. Danske Fjernvarmeværkers Forenings Vejledende Vedtægter indeholder 

følgende bestemmelser og kommentarer vedrørende udmeldelse:  

"§ 5 Udtrædelsesvilkår 

5.1 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 offentli-

ge      

      myndigheders beslutninger.  

5.2 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 sel-

skabet.  

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

hørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang så-

danne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. 

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

nye andelshavere, kan endvidere opkræves: 

f) Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af general-

forsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet 

og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som 

den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på op-

sigelsestidspunktet 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. 

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets 

formue.  

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret 

til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, efter-

syn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væ-

sentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, 

og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriations-

reglerne i varmeforsyningsloven.  

Kommentarer til § 5:  

Generelt  

Ved udtræden af selskabet "rydder man op efter sig økonomisk" - og betaler 

sin andel af selskabets gæld.  

Såfremt selskabet har besluttet at afholde investeringer, som en andelshaver 

ikke ønsker at deltage i, kan aftalen opsiges med et fastsat varsel - og den 

udtrædende andelshavers økonomiske forhold føres tilbage til de vilkår, som 

var gældende ved afslutningen af det regnskabsår, som ligger umiddelbart 

før fremsendelsen af opsigelsen.  
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Bestemmelsen indebærer, at en andelshaver kan udtræde af selskabet med et 

forholdsvist kort varsel, medmindre andet er aftalt/pålagt.  

Hvis der er tinglyst tilslutningspligt på en ejendom (et grundstykke), skal 

denne respekteres. Tilslutningspligten kan være tinglyst med hjemmel i 

varmeforsyningsloven, kommuneplanloven eller en privatretlig afta-

le/kontrakt. Kun hvis bebyggelsen nedrives, eller andre særlige omstændig-

heder gør sig gældende, vil tilslutningspligten kunne ophæves.  

ad 5.2 a Der er tale om den normale årsopgørelse.  

ad 5.2 b Skyldige afgifter kan være resterende tilslutningsafgift, forbrugsaf-

gift, fast afgift m.v.  

ad 5.2 c Beløbet kan være en fast takst gældende overalt i forsyningsområ-

det, eller afbrydelsen kan foretages efter regning.  

ad 5.2 d Såfremt andelshaveren ønsker at spare udgiften til fjernelsen af 

stikledningen, bør værket normalt imødekomme dette. Der bør udarbejdes 

skriftlig aftale herom, således at efterfølgende ejere ikke senere kan forlange 

stikledningen fjernet på værkets bekostning  

ad 5.2 e Udtrædelsesbeløbet kan på samme måde som tilslutningsafgifter og 

øvrige afgifter fastsættes af bestyrelsen og skal anmeldes til Energitilsynet." 

 

45. Danske Fjernvarmeværkers Forenings vejledning vedrørende "Almindeli-

ge bestemmelser for fjernvarmelevering" indeholder "parallelle" bestemmelser 

som følger: 

"Udtrædelsesvilkår.  

2.17 Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 18 måneders skriftlig var-

sel af ejeren til et regnskabsårs udløb.  

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige 

myndigheders beslutninger.  

2.18 På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale:  

a) Bidrag i henhold til årsopgørelse.  

b) Skyldige bidrag.  

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

hoved- /fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhøren-

de VÆRKET.  

d) Værkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de VÆRKET tilhø-

rende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger 

alene vedrører forbrugerens varmeforsyning.  

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

nye forbrugere, kan endvidere kræves:  

f) Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i vær-

kets regnskab - tidligere end 2-årsdagen før udtrædelsestidspunktet, 

og hvorpå VÆRKET foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som 

ejerens andel af værkets samlede anlægsudgifter på opsigelsestids-

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

priserne.  

g) Andel af værkets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af fore-

tagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende ejers 

andel af værkets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftsplig-

tige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigel-

sen.  
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Ad 2.18 Generelt angående udtrædelsesvilkår.  

Ved udtræden af værket "rydder man op efter sig økonomisk" - og betaler 

sin andel af værkets gæld.  

Såfremt værket har besluttet at afholde investeringer, som en ejer ikke øn-

sker at deltage i, kan aftalen opsiges med et fastsat varsel - og den udtræ-

dende ejers økonomiske forhold føres tilbage til de vilkår, som var gælden-

de ved afslutningen af det regnskabsår, som ligger umiddelbart før fremsen-

delsen af opsigelsen.  

Bestemmelsen indebærer, at en ejer kan udtræde af værket med et forholds-

vis kort varsel, medmindre andet er aftalt/pålagt.  

Hvis der er tinglyst tilslutningspligt på en ejendom (et grundstykke), skal 

denne respekteres. Tilslutningspligten kan være tinglyst med hjemmel i 

varmeforsyningsloven, kommuneplanloven eller en privatretlig afta-

le/kontrakt. Kun hvis bebyggelsen nedrives, eller andre særlige omstændig-

heder gør sig gældende, vil tilslutningspligten kunne ophæves.  

Ad 2.18, pkt. a: Der er tale om den normale årsopgørelse, hvis betaling på-

hviler forbrugeren.  

Ad 2.18, pkt. b: Skyldige bidrag kan være resterende tilslutningsbidrag, som 

påhviler ejeren, eller forbrugsbidrag, faste bidrag m.v. som påhviler forbru-

geren.  

Ad 2.18, pkt. c: Beløbet kan være en fast takst gældende overalt i forsy-

ningsområdet, eller afbrydelsen kan foretages efter regning. Betalingen på-

hviler ejeren.  

Ad 2.18, pkt. d: Såfremt ejeren ønsker at spare udgiften til fjernelse af stik-

ledningen, bør værket normalt imødekomme dette. Der bør udarbejdes 

skriftlig aftale herom, således at efterfølgende ejere ikke senere kan forlange 

stikledningen fjernet på værkets bekostning.  

Ad 2.18, pkt. e: Udtrædelsesbeløbet kan på samme måde som tilslutningsbi-

drag og øvrige tariffer fastsættes af værket og skal anmeldes til Energitilsy-

net.  

2.19 En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel af værkets for-

mue.  

2.20 Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale 

ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, ef-

tersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væ-

sentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, 

og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriati-

onsreglerne i varmeforsyningsloven." 
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46. Netbenyttelsesaftalen, udfærdiget af ELFOR, og som Energitilsynet behand-

lede den 7. maj 2002, indeholder blandt andet følgende vedrørende opsigelse: 

" § 10. Opsigelse, ejerskifte, fraflytning  

Opsigelse  

10.1  
Netkunden kan opsige netadgangen / netbenyttelsesaftalen med 3 arbejds-

dages varsel.  

Hæftelse. Fraflytning  

10.2  
Netkunden hæfter for betaling for netbenyttelsen efter gældende tarif indtil 

den dato, til hvilken netbenyttelsesaftalen er opsagt, og netkunden har givet 

adgang til aflæsning af måleren, eller der foreligger en af netvirksomheden 

accepteret selvaflæsning, eller ny netkunde er indtrådt i aftaleforholdet, og 

hvor denne har oplyst målerstanden.  

Netvirksomheden er berettiget til at opkræve gebyr i forbindelse med net-

kundens fraflytning.  

10.2. Kommentar  

Opsiger en netkunde netbenyttelsesaftalen kan netvirksomheden anmode 

om selvaflæsning, eventuelt med både gammel og ny netkundes underskrift, 

eller netvirksomheden kan selv foretage aflæsning.  

Hvis netvirksomheden kun har den hidtidige netkundes selvaflæsning uden 

ny netkundes underskrift, accepterer netvirksomheden samtidig risikoen 

ved, at aflæsningen er ukorrekt.  

 

Efter Energiklagenævnets afgørelse den 19. juni 2001 har det vist sig nødvendigt, 

at der er en direkte hjemmel til at opkræve et gebyr i forbindelse med den ekstra-

ordinære afregning, der foretages i forbindelse med fraflytning." 

 

 Energitilsynets afgørelser 

18. dec. 2000 Danske Fjernvarmeværkers Forening 
På baggrund af konkret henvendelse fra DFF vurdere at der ikke 

var grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinjer for 

udmeldelse, selv om et større antal forbrugere end tidligere 

meldte sig ud som følge af stigende varmepriser. 

30. apr. 2001 Hirtshals Fjernvarmeværk A.m.b.a. 
Godtgørelse ikke urimelig. Ikke tilslutningspligt-

/forblivelsespligt. Ikke opkrævet godtgørelse fra nov. 1993 - 1. 

jun. 2000. Derefter krav om godtgørelse. P.t. 14 konkrete ud-

meldelsessager. Ikke muligt at overdrage ledigblevne kapacitet 

til ny andelshaver. "Moderate" udgifter pr. GJ og gæld pr. kun-

de. Værket veldrevet. Økonomien sårbar. Udtræden ville belaste 

tilbageværende forbrugere, hvis ikke godtgørelse. Ikke urime-

ligt, at ændre økonomiske betingelser for udtræden, uanset tidli-

gere betingelser. 

30. apr. 2001 Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
Godtgørelse ikke urimelig. Vedtægtsmæssig aftage-

pligt/bindings-periode og ubetinget pligt at betale godtgørelse 
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urimelig. Urimeligt at nægte installation af andre varmekilder, jf. 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Ikke tilslutnings-

pligt/forblivelsespligt. Ikke udmeldelser sidste 5 år. Udgifter pr. 

GJ i den øvre ende. Gæld pr. kunde over gennemsnit. Relativt 

lille værk. Ikke veldrevet. 

26. nov. 2001 Energi Randers Varme A/S 
Omkost. ved udtrædelse skal betales af den, der udtræder, jf. 

værkets leveringsbestemmelser. Ikke urimeligt, at kræve beta-

ling for faktisk afbrydelsesomkostninger, jf. varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4. Tilsynet ikke kompetence til at vurdere om 

beløbsstørrelsen ved afbrydelsen svarede til de faktiske omkost-

ninger 

26. nov. 2001 Hvide Sande - Holmslands kommune 
Energiklagenævnet ophævet kommunalt meddelt afslag på an-

søgning om dispensation fra tilslutningspligt, jf. varmeforsy-

ningslovens § 26. Tilslutningsprojekt for forsyningsområdet ikke 

udarbejdet, og beslutningen ikke meddelt, jf. tilslutningsbek. §§ 

2 og 18, stk. 1 og 3. Høring undladt, jf. § 8, stk. 1 og 2 i projekt-

redegørelse. Ikke grundlag for gyldigt at pålægge tilslutnings-

pligt. Nævnet anfører at forbrugeren er bundet af leveringsaftale 

indgået med værket. Urimelig bestemmelse om aftagepligt i 

vedtægter. Sekretariatet vurderede, uagtet Nævnets udtalelse, 

selvstændigt, betingelser for forbrugerens udtræden, herunder 

evt. godtgørelse, jf. Højesterets dom af 2. april 1987. 

19.mar. 2002 Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning 
Ikke urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at opkræ-

ve egt. udtrædelsesgodtgørelse på grl. af restgæld i værket, samt 

betaling for dokumenterbare, rimelige omkostninger ved faktisk 

afbrydelse. Værket havde i året forud for opsigelsen modtaget 

tilskud fra Energistyrelsens og gasselskabernes "barmarkspulje", 

hvis formålet er at gældssanere barmarksværker. Tilskuddet 

svarede til godt 1/3 af værkets samlede gæld på tilskudstids-

punktet. Gældssaneringen, de høje varmepriser og den fortsatte 

betydelige gæld tilstrækkelig dokumentation for, at økonomien 

var følsom overfor nedskæring i kundegrundlaget. 
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MONOPOLANKENÆVNETS OG KONKURRENCEANKENÆVNETS KENDELSER 

 

  Varmeforsyningsloven 

4. nov. 1982 Hedehusene Fjernvarme A.m.b.a. 
Pålæg om at tillade anvendelse af alternative varmeinstallationer 

samt pålæg vedrørende inddrivelse af restancer. 

Stadfæstelse. 

13. jan. 1983 Løven Fjernvarmeværk A.m.b.a. 
Tilsidesættelse af værkets betingelse om, at aftagere ikke havde 

mulighed for at udmelde sig og ophøre med at aftage varme 

inden for en 20-årig periode, samt betingelsen om, at aftagerne 

skulle aftage hele deres forbrug af varme fra værket. 

Stadfæstelse. 

16. aug. 1983 Hobro Varmecentral A.m.b.a. 
Urimeligt at fastsætte højere faste afgifter pr. m

3
 rumfang for 

forbrugere, der har installeret alternative energiformer, uanset at 

der samtidig skete en nedsættelse af forbrugsafgiften. Forbud 

mod anvendelse af el-, gas- og olieforbrugende varmekilder 

kunne ikke accepteres. 

Stadfæstelse. 

4. nov. 1983 Sdr. Omme Varmeværk 
Leveringsbetingelser vedrørende beregning af fast afgift på 

grundlag af rumfang, adgang til at udtræde mod betaling af 

godtgørelse og adgang til at gennemse mødeprotokol ikke anset 

for urimelige. 

Stadfæstelse. 

15.mar1984 Skærbæk Fjernvarme A.m.b.a. 
Betingelserne for udmeldelse inden for en 20-årig bindingsperi-

ode fundet urimelige. 

Stadfæstelse. 

22. jun. 1984 Asaa Fjernvarme a.m.b.a. 
Påbud om at slette vedtægtbestemmelser angående forbud mod 

brug af alternative opvarmningskilder. 

Stadfæstelse. 

25. jun. 1984 Aulum Fjernvarmeværk A.m.b.a. 
Påbud om at slette vedtægtsbestemmelser om 20-årig aftagepligt 

og 20-årig bindingsperiode. 

Stadfæstelse med udsættelse i 4 måneder med ikrafttræden. 

25. jun. 1984 Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. 

Urimeligt at forbyde forbrugerne at installere og anvende alter-

native varmekilder. Forbrugeren var nægtet adgang til at instal-

lere en varmepumpe i kombination med en kryds-varmeveksler 

til ventilationsbrug. 
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Stadfæstelse med udsættelse med ikrafttræden i 4 måneder. 

4. sept. 1984 Løvel Fjernvarmeværk A.m.b.a. 
Ikke indvendinger imod det skøn, værket havde udøvet ved 

fastsættelsen af det konkrete udtrædelsesgebyr for klagerens 

ejendom. 

Stadfæstelse. 

13. dec. 1984 I/S Viborg Varmeværk 
Påbud om at ophæve bestemmelser om aftagepligt i vedtægter 

og overenskomst. 

Stadfæstelse. 

6. marts 1985 Greve kommune / Karlslunde Fjernvarmeværk 
Ikke fundet grundlag for at tillægge anke opsættende virkning. 

Ankenævnet fastslog at ikraftsættelse af udvalgets påbud udsat-

tes indtil ankesagen var afgjort. 

10. apr. 1985 Hinnerup kommune 
Udstedelse af påbud om at ændre leveringsbetingelserne vedrø-

rende forbud mod installering af alternative varmekilder. 

Ophævelse under henvisning til, at værket kun havde et meget 

beskedent antal deltagere. 

27. jun. 1985 Danske Fjervarmeværkers Forening / Dagnæs-Bækkelund 
Landsretten ophævede udvalgets påbud om ophævelse af ved-

tægtsbestemmelse om aftagepligt. 

22. nov. 1985 Skærbæk Fjernvarmeværk 
Ikke indvending mod værkets fastsættelse af udtrædelsesbeløb 

og afbrydelsesomkostninger efter regning. 

Stadfæstelse. 

14. feb. 1986 Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. 
Vedtægtsbestemmelse om aftagepligt/betalingspligt fundet uri-

melig. 

Stadfæstelse. 

25. feb. 1987 Vemb Varmeværk 
Urimeligt at der i udtrædelsesgebyret også indregnedes forbru-

gerens forholdsmæssige andel i værkets gæld, når den oprinde-

lige bindingsperiode var udløbet. Udvalget forudsatte ved denne 

afgørelse, at det ikke ved domstolene statueredes, at den udtræ-

dende, også efter udløbet af den bindingsperiode, der var knyttet 

til financiering af værkets oprindelige anlægslån, var privatret-

ligt forpligtet til at indestå for gældsandelen. 

Ophævelse med bemærkning, at spørgsmålet om værket - når 

bortses fra varmeforsyningslovens regler - retligt kunne kræve, 

at andelshavere, der udtrådte efter bindingsperiodens udløb, 



ENERGITILSYNET |  Side 30/43 

  Varmeforsyningsloven 

skulle svare en andel af værkets ikke afviklede anlægsudgifter, 

henhørte under domstolene. For så vidt et sådant krav måtte 

antages at bestå, var nævnet af den opfattelse, at lovens regler 

ikke var til hinder for kravets gennemførelse. 

2. apr. 1987 Danske Fjervarmeværkers Forening/Dagnæs-Bækkelund 

Varmeværk A.m.b.a. 
Højesteret fandt ikke grund til at tilsidesætte Gas- og varmepris-

udvalgets og Monopolankenævnets vurdering, hvorefter såvel 

pligten til at aftage ejendommens samlede forbrug af varme fra 

værket som den 20-årige aftage- og medlemspligt efter den 

stedfundne udvikling var urimelig. Dog kunne udtræden af 

værket betinges af betaling af en godtgørelse. 

24. aug. 1987 Karlslunde Fjernvarme/Greve Kommune 
Kommunen skulle ændre vedtægterne for de kommunale værker 

og den tinglyste deklaration på ejendommen, så bl.a. bestem-

melsen om aftagepligt udgik. Endvidere skulle kommunen med-

dele udvalget de konkrete udmeldelsesbetingelser for ejendom-

men. 

Stadfæstelse. 

9. sep. 1987 Frederikssund kommunal værker 
Ikke indvending imod at værket ved beregning af afgiftspligtigt 

areal medtog alle udnyttede arealer, der ville kunne forsynes 

med fjernvarme, uanset tilstedeværelsen af andre energikilder. 

Stadfæstelse. 

3. nov. 1988 Nyborg kommunale varmeforsyning 

Ikke urimeligt at kommunen agtede at overgå fra m
3-

måling til 

energimåling. Endvidere ikke urimeligt at kommunen gennem-

førte ændringen af afregningsformen uden at yde kompensation 

til forbrugere, der havde investeret i energibesparende foran-

staltninger. 

Stadfæstelse. 

26. jan 1989 Skagen Varmeværk 
Ikke urimeligt at værket ved beregningen af effektafgiften med-

regnede rum, hvori der var installeret el-varme. 

Stadfæstelse. 

14. maj 1992 Ejstrupholm Varmeværk A.m.b.a. 
Påbud om at ændre tarifbestemmelserne, således at minimums-

debitering afskaffedes. 

Stadfæstelse, men med bemærkning, at det ikke kunne anses for 

urimeligt, at værket, som foreslået, indførte en fast forbrugsuaf-

hængig afgift baseret på forbrugernes stikledningsdimensioner. 

14. maj 1992 Holstebro kommune 
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Kommunens planlagte tarifomlægning til en arealafhængig 

minimumsdebitering var urimelig. 

Stadfæstelse og hjemvisning til fortsat forhandling mellem 

kommunen og udvalget om hvilket tarifsystem, der skulle være 

gældende fra den l. januar 1993. 

3. dec. 1992 Karlebo kommunes varmeforsyning / Nivå Fjernvarme 
De af varmeforsyningen hævdede vilkår, for så vidt angik til-

slutningsafgift, installationsændring, takstændring, fremtidige 

priser og Nivå Fjernvarmes almindelige bestemmelser vedrø-

rende aftagepligt, ikke urimelige. 

Stadfæstelse. 

19. sep. 1995 Lemvig Biogasanlæg A.m.b.a., Lemvig Kraftvarme A/S 
Bestemmelsen om 20 års uopsigelighed i en leveringsaftale 

mellem biogasanlægget og Lemvig Kraftvarme A/S skulle æn-

dres, som værende urimelig. 

Ophævelse med bemærkning, at leveringsaftalen var indgået 

mellem i princippet ligestillede parter, og efter kontraktsforhol-

dets karakter var der hos hver af parterne et anerkendelsesvær-

digt behov for at kunne planlægge over et langt åremål. 

30. nov. 1995 Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 
Ikke urimeligt at klageren skulle betale en godtgørelse ved ud-

træden af værket. 

Ophævelse med bemærkning, at klagerens udtræden af varme-

værket udelukkende var foranlediget af behovet for at kunne 

udnytte den overskudsvarme fra egen kedelanlæg, der fremkom 

direkte som følge af værkets samtidige opsigelse af overens-

komsten med forbrugeren om at aftage varme fra dette kedelan-

læg. 

14. dec. 1995 Kolding Områdets Energiselskab (KOE), A/S KOE-Varme, 

Foreningen af Fjernvarmeforbrugere i Kolding 
De forhold, som vedrører varmeforsyningsloven i forbindelse 

med dannelsen af den selvejende institution KOE og herunder 

A/S KOE-Varme, kan accepteres. 

Stadfæstelse. 

  Elforsyningsloven 

  Ingen kendelser 
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30. apr. 2001 Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
En forbruger havde anmodet om at måtte udtræde, men værket 

havde afslået og henvist til en mellem tidligere ejer og værket 

indgået kontrakt, der indeholdt 21-årig bindingsperiode, hvoraf 

resterede 12 år. Iflg. kontrakten kunne som alternative opvarm-

ningsmuligheder alene anvendes pejs eller brændeovn. Ikke 

pålagt tilslutningspligt/forblivelsespligt. Ifølge anmeldte vedtæg-

ter kunne andelshaver først udtræde efter udløbet af periode, i 

hvilken andelshaveren var forpligtet til at aftage fjernvarme eller 

være tilsluttet værket. Udover sædvanlige afgifter i henhold til 

årsopgørelse og andre skyldige beløb samt afbrydelsesomkost-

ninger vedr. stikledning var andelshaveren forpligtet til ubetinget 

at betale udtrædelsesgodtgørelse. Fra 1996 til 2001 var i antallet 

af forbrugere steget fra 307 til 313. Der var ikke sket udmeldel-

ser de sidste 5 år. Prisen pr. GJ var 1999/2000 på kr. 365,63 og 

fremmedkapitalen pr. 30. juni 2000, kr. 76.227 pr. kunde. Med-

delt at det var urimeligt, at værket havde afslået anmodning om 

udtrædelse, men ikke urimeligt, at opkræve udtrædelsesgodtgø-

relse. Endvidere at bestemmelse om aftagepligt og pligt til at 

være tilsluttet værket samt om at der - uanset mulighed for at 

overdrage ledig kapacitet til nye andelshavere - under alle om-

stændigheder skulle betales udtrædelsesgodtgørelse, var urime-

lig. Endeligt meddelt, at en forbruger måtte have adgang til at 

installere og anvende andre varmekilder, uanset disses karakter, 

når dette ikke medførte gener for værket eller i strid med gyldig 

varmeplan. Værkets omkostninger lå i den øvre ende f.s.v.a. 

udgifterne pr. GJ, og gælden pr. kunde lå over gennemsnittet. 

Der var indikation af, at værket, der er et relativt lille værk, ikke 

var veldrevet. 

26. nov, 2001 Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. 
Energiklagenævnet havde ophævet et afslag, som Holmslands 

Kommune havde meddelt en forbruger under fjernvarmeværket. 

på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt. Afgørelsen 

var truffet i.h.h.t. § 26 i varmeforsyningsloven, der hjemler 

Nævnet adgang til bl.a. at behandle klager truffet af en kommu-

ne efter varmeforsyningsloven. Energitilsynet eller sekretariat 

havde ikke været inddraget hverken i kommunens eller Nævnets 

sagsbehandling. Nævnet konstaterede, at kommune ikke havde 

udarbejdet og godkendt et tilslutningsprojekt for værkets forsy-

ningsområde som forudsat i tilslutningsbekendtgørelsens § 2. 

Dernæst har kommunen undladt høring af de berørte grundejere 

om den påtænkte beslutning om tilslutningspligt, som krævet i § 

8, stk. 1 og 2 i projektredegørelsen, ligesom beslutningen ikke er 

meddelt i overensstemmelse med § 18, stk. 1 og 3 i tilslutnings-

bekendtgørelsen. Holmslands Kommune havde ikke fulgt de 

nødvendige procedurer, hvorfor kommunen ikke havde haft det 

fornødne grundlag for at kunne pålægge tilslutningspligt til om-

handlede ejendom. Nævnet fandt herefter, at kommunens be-

slutning ikke var gyldig i forhold til klager. Der forelå ikke en 

gyldig tilslutningspligt, hvorfra der kunne dispenseres. Herefter 
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var ejendommen ikke omfattet af tilslutningspligt, men alene 

bundet af den leveringsaftale, der er indgået med fjernvarme-

selskabet, herunder selskabets leveringsbestemmelser." (sekre-

tariatets fremhævelse). Værkets vedtægter og almindelige be-

stemmelser, der er anmeldt til registeret indeholder nogenlunde 

enslydende bestemmelser om aftageforpligtelse, hvilken forplig-

telse findes at være urimelig i henhold til varmeforsyningsloven. 

Leveringsaftalen ses ikke at have været anmeldt til Tilsynets 

register. Sekretariatet agtede - uagtet det af Klagenævnets anfør-

te om, at forbrugeren er bundet af den leveringsaftale, der er 

indgået med selskabet, herunder selskabets leveringsbestemmel-

ser - at foretage en selvstændig vurdering af, på hvilke betingel-

ser forbrugeren kan udtræde af værket, herunder om forbrugeren 

eventuelt skulle betale en udtrædelsesgodtgørelse. Vurderingen 

ville ske på baggrund af Højesterets dom af 2. april 1987, der 

fastslår, at en forbruger - når der ikke foreligger tilslutningspligt 

- under alle omstændigheder kan udtræde af værket, når blot 

forbrugeren "rydder op efter sig", således at de tilbageværende 

forbrugere ikke belastes økonomisk af udtrædelse. 

26. nov. 2001 Energi Randers Varme 
En forbruger klagede over - i forbindelse med opsætning af et 

stokerfyr - at skulle betale ca. 10.000,- kr. til værket, for afbry-

delse af fjernvarmeforsyningen. Samtlige omkostninger forbun-

det med udtrædelsen skal betales af den, der ønsker at udtræde, 

hvilket fremgik af §2, stk. 26 værkets almindelige bestemmelser. 

Sekretariat meddelte, at i henhold til Gas- og varmeprisudvalgets 

praksis kan er det ikke urimeligt, at forbrugerne opkræves beta-

ling for de omkostninger, der er forbundet med en faktisk afbry-

delse, og værkets fremgangsmåde var ikke urimelig. Sekretaria-

tet havde ikke kompetence til at tage stilling til, om betalings-

kravet svarede til omkostningerne ved afbrydelsen 

29.mar. 2002 Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning 
En forbruger klagede over, at skulle betale udtrædelsesgodtgø-

relse i forbindelse med opsigelse af leveringsforholdet. Sekreta-

riats vurdering var, at der i opsigelsesåret var tilsluttet kunder, 

som havde overtaget den udtrædende kundes andel i værkets 

gæld. Det ville være urimeligt - hvis værket var økonomisk 

veldrevet - at den udtrædende skulle betale egentlig udtrædel-

sesgodtgørelse. Værket havde i året forud for opsigelsen modta-

get tilskud fra Energistyrelsens og gasselskabernes "barmarks-

pulje". Formålet med puljen var at gældssanere barmarksværker. 

76 værker modtog tilskud. 8 af værkerne, herunder dette værk, 

fik hver et tilskud på over 10 mio. kr. For værket svarede til-

skuddet til godt 1/3 af den samlede gæld på tilskudstidspunktet. 

Gældssaneringen, værkets høje varmepriser samt det forhold, at 

værkets fortsat havde betydelige gældsposter var efter sekreta-

riatets opfattelse tilstrækkelig dokumentation for, at værkets 

økonomi var følsom overfor enhver nedskæring i kundegrundla-

get. Sekretariat fandt, at det ikke var urimeligt, at værket i for-



ENERGITILSYNET |  Side 34/43 

 Sekretariatsafgørelser (efter 1. januar 2000) 

bindelse med kundens udtræden opkrævede en egentlig udtræ-

delsesgodtgørelse beregnet på grundlag af restgælden i værket. 

Endvidere, at det ikke var urimeligt, at opkræve betaling for 

dokumenterbare, rimelige omkostninger ved den faktiske afbry-

delse af forsyningen. 

7. maj 2002 Thyborøn Fjernvarme A,m.b.a. 
En forbruger havde klaget over, at værket havde opkrævet fast 

afgift, først i en periode, hvor forbrugeren havde mulighed for at 

bruge fjernvarme og dernæst i en periode, hvor adgangen til 

fjernvarmeforsyning var afbrudt. Den fjernvarmeforsyning, som 

værket markedsførte i foråret 1993 med henblik på tilslutning og 

efterfølgende etablerede i 1993/94, forudsatte indgåelse af kon-

trakt med den enkelte forbruger, men sådan kontrakt blev ikke 

indgået med klageren. Selskabet blev etableret i november 1992. 

Vedtægterne blev tiltrådt af kommunen i februar 1993, men først 

anmeldt i maj 1996. Selskabet havde først i maj 1998 anmeldt 

almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. Klageren havde 

ved tilmeldingen i 1993 indtil videre ikke ønskede at gøre brug 

af fjernvarmen, idet klageren havde et nyere oliefyr, hvilket 

syntes oplyst for værket, idet værket i oktober 1993 - længe 

førend klageren fik indlagt fjernvarme - drøftede det forhold, at 

klageren ikke ønskede at underskrive kontrakt og ikke ønskede 

at betale fast afgift. På dette tidspunkt var klagerne allerede 

indtrådt som andelshaver i selskabet. Fjernvarmerør blev indlagt 

i juni 1994 og fra dette tidspunkt og de følgende år indtil forsy-

ningen blev afbrudt, havde forbrugeren mulighed for at aftage 

fjernvarme til opvarmning af brugsvand. At forbrugsopgørelse 

ses, at forbrug har været minimalt. Sekretariatet fandt, at værket 

på grund af manglende anmeldelse i perioden 13. maj 1996 til 

18. maj 1998 alene kunne påberåbe sig vedtægterne samt even-

tuelle mundtlige aftaler. Vedtægterne havde ikke bestemmelser, 

der forpligter andelshavere til at være tilsluttet, at aftage fjern-

varme i en bestemt periode, at udrede en fast afgift uden forbin-

delse med fjernvarmeleveringen, at undlade brug af alternative 

opvarmningssystemer som fx. oliefyr og at underskrive en kon-

trakt om fjernvarmeforsyning. Klagerne havde i november 1996 

havde anmodet om at få afbrudt forsyningen og måleren slettet, 

hvorefter klageren ikke ville kunne benytte fjernvarme og leve-

ringen var dermed ophørt. Klagerens forbrug af fjernvarme i 

perioden var ikke reguleret ved kontrakt, men det var aftalt, at 

klageren alene skulle betale fast afgift. Ikke grundlag for at kriti-

sere opkrævningen af fast afgift. Leveringsafbrydelsen er sket 

efter klagerens anmodning, hvorefter klageren ikke har mulighed 

for at aftage fjernvarme. Urimeligt at afslå anmodning om af-

brydelse Efter leveringsafbrydelse har værket ikke hjemmel i 

vedtægterne eller aftaler til at opkræve fast afgift. Opkrævningen 

af fast afgift efter leveringsafbrydelsen er urimelig. Tilsynet har 

ikke kompetence til at tage stilling til forhold, der kræver bevis-

førelse, idet dette må henvises til domstolene. Udgifter til tilba-

gebetaling af fast afgift, opkrævet efter tidspunktet for varmele-
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veringens ophør, vil kunne indregnes i varmepriserne som en 

nødvendig udgift. 

7. maj 2002 Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning 
En forbruger klagede over krav om ved udtræden at skulle betale 

egentlig udtrædelsesgodtgørelse samt omkostningerne i forbin-

delse med den faktiske afbrydelse af forsyningen. Ikke tilslut-

ningspligt eller forblivelsespligt. Klager fandt, at der alene burde 

betales 10.000 kr. i godtgørelse på udtrædelsestidspunktet blandt 

andet under henvisning til de på tegningstidspunktet opstillede 

forudsætninger for værkets etablering, herunder værkets økono-

mi. Udgangspunkt taget, i at det ville være urimeligt at opkræve 

egentlig udtrædelsesgodtgørelse, hvis der løbende blev tilsluttet 

nye forbrugere, der kunne overtage ledig kapacitet, og værket 

måtte anses for økonomisk veldrevet. Fire nye forbrugere var 

tilsluttet samme år, som klageren opsagde leveringsaftalen. I alt 

tilsluttet 346 forbrugere. Værket var blevet gældssaneret med et 

beløb fra Energistyrelsens og gasselskabernes "barmarkspulje", 

svarede til en tredjedel af værkets samlede gæld før saneringen. 

En gæld på 21 mio. kr. var tilstrækkelig dokumentation for, at 

værkets økonomi var følsom overfor enhver nedskæring i var-

megrundlaget. Ikke urimeligt at opkræve egentlig udtrædelses-

godtgørelse beregnet på grundlag af restgælden i værket. Ikke 

urimeligt at opkræve betaling for dokumenterbare, rimelige 

omkostninger forbundet med faktisk afbrydelse. 

  

26. aug 2002 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme a.m.b.a. 
Vestre Landsret havde afsagt dom i sag anlagt af tidligere an-

delshaver vedrørende spørgsmålet om betaling af en udtrædel-

sesgodtgørelse på ca. 109.000 kr. i forbindelse med udmeldelse 

af selskabet. Ifølge dommen frifindes kraftvarmeværket. Det er 

andelshaverens opfattelse, at den tidligere ejer af andelshaverens 

ejendom ikke ved sin underskrift i april 1995 på en tilmeldings-

blanket har forpligtet sig til at aftage varme fra værket, idet til-

meldingen alene var udtryk for interesse for projektet. Tilmel-

delsens eventuelt forpligtende karakter er efter andelshaverens 

opfattelse betinget af, at varmen ikke ville blive dyrere end ved 

individuel olieopvarmning, og denne betingelse er ikke doku-

menteret opfyldt af værket. Endvidere har værket - ifølge an-

delshaveren - ikke godtgjort, at det ikke har været muligt at 

overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere. Det 

burde ved opgørelse af kravets størrelse tillige tages i betragt-

ning, at værket har modtaget et statstilskud på 6,6 mio. kr., samt 

at værket efter en lighedsgrundsætning ikke kan opkræve mere 

end ca. 67.000 kr. i godtgørelse svarende til, hvad værket tidlige-

re har krævet i anledning af, at to andre ejendomme ikke aftager 

varme. Værket er af den opfattelse, at ejendommens tidligere 

ejer har foretaget en bindende tilmelding. Betingelsen om, at 

kraftvarmeforsyningen ikke skulle blive dyrere end ved indivi-

duel olieopvarmning, er efter værkets opfattelse opfyldt, idet der 



ENERGITILSYNET |  Side 36/43 

 Sekretariatsafgørelser (efter 1. januar 2000) 

er blevet foretaget en beregning i forbindelse med tilmeldingen, 

der viste dette, og det var på dette tidspunkt og ved beslutningen 

om at igangsætte etableringen af kraftvarmeværket, at betingel-

sen skulle være opfyldt - ikke senere. Beregninger viser endvide-

re, at betingelsen har været opfyldt også i årene efter etablerin-

gen. I sin begrundelse anfører Landsretten blandt andet, at det - i 

bestræbelserne for at etablere fjernvarmeforsyningen fra kraft-

varmeværket og for at oprette det andelsselskab, der skulle stå 

for værkets drift - var af afgørende betydning, at der blev givet 

bindende tilsagn fra et tilstrækkeligt antal husstande inden for 

værkets naturlige forsyningsområde om aftag af fjernvarme. Den 

underskrevne tilmeldelsesblanket indeholdt en betingelse herom 

samt betingelser, der naturligt måtte opfattes som, at forbrugeren 

ville binde sig til at aftage varme, herunder at varmen ikke måtte 

blive dyrere end ved individuel olieopvarmning. Tilmeldingen 

måtte efter såvel formål som indhold anses for bindende. Betin-

gelsen om, at varmen ikke blev dyrere end ved individuel olie-

opvarmning, måtte ifølge Landsretten opfattes således, at den 

forpligtede andelsselskabet til inden iværksættelsen af projektet 

at foretage en aktuel beregning af, om betingelsen var opfyldt, 

og var den det, var tilmeldingen bindende. Det ville være i strid 

med tilmeldingens formål, hvis en senere ugunstig udvikling i 

prisforholdene skulle kunne bevirke, at en andelshaver uden 

konsekvens efter selskabets vedtægter - hvorefter der er mulig-

hed for at udtræde - skulle kunne frigøre sig for pligten til at 

aftage varme fra værket. I forbindelse med andelshaverens ud-

træden var der ikke indtrådt en anden andelshaver, og andelsha-

veren havde ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at det var mu-

ligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til en ny andelshaver. 

Det var herved - efter rettens opfattelse - uden betydning, at der 

uden forbindelse med andelshaverens udtræden senere var ind-

trådt andre andelshavere. Retten fandt ikke grundlag for at til-

sidesætte bestemmelserne i selskabets vedtægter eller for at 

begrænse det fremsatte krav ud fra rimelighedsbetragtninger 

eller på grundlag af synspunkter, som andelshaveren i øvrigt 

havde gjort gældende. 
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26. feb. 2001 Laden-Fajstrup Varmeforsyning A.m.b.a. 
Den 2. februar 2001 havde Energiklagenævnet ophævet en af 

sekretariatet truffet afgørelse, hvorefter det ikke var fundet uri-

meligt, at der blev opkrævet udtrædelsesgodtgørelse på for-

holdsmæssig andel af værkets gæld på udtrædelsestidspunktet. 

Klagenævnet bemærkede følgende: Bestemmelserne om udtræ-

delsesvilkår i værkets vedtægt var omfattet af krav om anmeldel-

se i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 8, da kravet om godt-

gørelse blev fremsat. overfor klagerne. Bestemmelserne indehol-

der ikke en klar forpligtelse, men en betinget forpligtelse for 

andelshaver ved udtræden. Konkurrenceankenævnets kendelse af 

13. juni 1991 vedrørende Svendborg Kommune, som værket 

havde henvist til, vedrørte en situation, hvor der forelå spørgsmål 

om betaling for ydelser, som faktisk var modtaget. Da lovkravet 

om anmeldelse ikke var opfyldt, på det tidspunkt da kravet om 

godtgørelse blev fremsat, fandt nævnet, at dette under de forelig-

gende omstændigheder var ugyldigt. jf. varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4." 

  

18. juni 2001 Læsø Kommune - betaling af godtgørelse 
Den 4. maj 2001 stadfæstede Klagenævnet en sekretariatsafgø-

relse vedr. betaling af godtgørelse til Læsø kommunale fjern-

varmeforsyning i forbindelse med forbrugers udtræden. Sekreta-

riatet havde fundet, at der ingen indikation var for, at værket ikke 

var veldrevet, og ud fra anmeldte oplysninger om udviklingen i 

antallet af forbrugere, samt om værkets økonomiske forhold, var 

det fundet urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, om 

værket i forbindelse med den konkrete udtræden opkrævede en 

egt. godtgørelse. 

29. okt. 2001 Laden-Fajstrup Varmeforsyning A.m.b.a. - anmodning om 

genoptagelse af sag 
Den 26. febr. 2001 orienterede sekretariatet om, at Klagenævnet 

den 2. febr. 2001 havde ophævet en sekretariatsafgørelse, hvor-

efter det ikke var urimeligt, at der i forbindelse med, at to for-

brugere udtrådte blev opkrævet udtrædelsesgodtgørelse, der var 

en forholdsmæssig andel af værkets gæld på udtrædelsestids-

punktet. Selskabet havde anmodet om genoptagelse af sagen, 

hvilket nævnet havde afvist, med bl.a. bemærkning, at en sag, 

hvor der er truffet afgørelse, vil kunne genoptages, hvis afgørel-

sen lider af væsentlige mangler, eller hvis der i forbindelse med 

anmodningen om genoptagelse er fremkommet nye faktiske 

oplysninger, som ville have haft betydning for sagens udfald, 

hvis de havde foreligget ved sagens afgørelse. Nævnet fandt 

ikke, at værket havde fremført nye oplysninger eller påvist 

mangler ved nævnets afgørelse, som kunne begrunde genopta-

gelse. 

7. maj 2002 Hirtshals Fjernvarmeværk - opkrævning af udtrædelses-

godtgørelse 
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Energiklagenævnet havde 5. april 2002 stadfæstet to sekretaria-

tetsafgørelser, hvorefter sekretariatet ikke fandt det urimeligt, at 

værket opkrævede udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med, at 

to forbrugere havde anmodet om udtræden. Forbrugerne havde 

opsagt medlemsskabet af værket i efteråret 2000 til udtræden den 

31. maj 2002, og mente ikke, at udmeldelse skete på ens betin-

gelser for alle de forbrugere. Forbrugere, der i perioden 9. no-

vember 1993 - 1. juni 2000 havde ønsket at udtræde, havde ikke 

betalt godtgørelse i henhold til vedtægterne, men værket, der på 

tidspunktet for sekretariatets afgørelse havde 14 aktuelle hen-

vendelser om udtrædelse, havde efter den 1. juni 2000 stillet 

krav om betaling af godtgørelse. Værkets anmeldte udtrædelses-

bestemmelser var udfærdiget i overensstemmelse med DFF´s 

vejledning, der var tiltrådt af Gas-og varmeprisudvalget. Klage-

nævnet bemærkede til afgørelserne, at værkets vedtægter var 

anmeldt til Tilsynet, og på denne baggrund og uanset at værket 

efter foreliggende økonomiske oplysninger om udestående for-

pligtelser og produktionsomkostninger må betegnes som veldre-

vet, finder nævnet under henvisning til oplyste forventninger om 

stigning i antallet af udmeldelser samtidig med nedgang i antallet 

at tilmeldinger til fjernvarmeværket ikke anledning til at kritisere 

Tilsynets vurdering, hvorefter det ikke er urimeligt, at klagerne 

skal betale godtgørelse. 

 
 
BEGRUNDELSE 
47. Udgangspunktet for vurderingen af ændring af retningslinjer for en forbrugers 

adgang til at udtræde af et varmeværk er fremdeles Højesteretsdommen fra 2. april 

1987, hvorefter der er adgang for en forbruger til at udtræde af et varmeværk, 

(medmindre der foreligger en gyldig vedtaget varmeplan, der dikterer tilslutnings-

pligt/ forblivelsespligt).  

 

48. Som anført tager Højesteret ikke stilling til de nærmere retningslinjer for hvor-

ledes en eventuel godtgørelse skal beregnes og således ikke til størrelsen af godt-

gørelsen. Retten udtaler blot at udmeldelse kan betinges af, at den udtrædende 

andelshaver betaler en godtgørelse.  

 

49. Det fastslås ikke i dommen, at der ubetinget - hver gang - skal betales en godt-

gørelse. og det grundlæggende synspunkt må fremdeles være at den, der melder 

sig ud, skal "rydde op efter sig " økonomisk, således at de tilbageværende ikke 

belastes.  

 

50. Den - for de tilbageværende forbrugere - tilfældige omstændighed, at en afta-

ger melder sig ud af varmeværket skal på den anden side ikke være en uventet 

økonomisk gevinst for de tilbageværende, hvilket betaling af en godtgørelse ville 

være, hvis den udtrædendes betalingsforpligtelser, overtages og erstattes af en 

nytilkoblet forbruger.  
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51. Ved den konkrete bedømmelse af om der af værket kan kræves godtgørelse vil 

blive lagt vægt på, (1) om et værk kan anses for værende under løbende udbygning 

gennem tilslutning af nye forbrugere og (2) om værket kan anses for økonomisk 

veldrevet.  

 

52. Ved bedømmelsen af, om der løbende finder en udbygning sted, vil det typisk 

blive søgt belyst, i hvilket omfang nytilslutninger har fundet sted inden for de se-

neste år.  

 

53. Den forbruger, der ønsker at udmelde sig har typisk en nærmere angiven frist 

(måske på 18 måneder, som anbefalet i Danske Fjernvarmeværkers Forenings 

vejledning) fra henvendelsen til værket til den egentlige udmeldelse kan blive en 

realitet.  

 

54. Finder der i denne periode tilmeldinger sted må de eller de ny forbrugere siges 

at have overtaget den udmeldendes forpligtelse til at deltage i afviklingen af vær-

kets gæld.  

 

55. Ved bedømmelsen af, om værket kan betragtes som økonomisk veldrevet, vil 

der typisk blive fokuseret på dels værkets enhedspris pr. solgt GJ sammenholdt 

med et landsgennemsnit dels på størrelsen af værkets gæld pr. forbruger.  

 

56. Det står fast, at en forbruger kan melde sig ud af forsyningsvirksomheden, og 

denne mulighed for forbrugeren skal ikke kunne omgås af forsyningsvirksomhe-

den, ved at forsyningsvirksomheden stiller krav om særlig afgift for benyttelse af 

alternative energikilder eller stiller krav om minimumsbetaling, således at forbru-

geren kommer til at betale for et forbrug. som denne ikke har eller måske ikke - 

ved normal adfærd - overhovedet har mulighed for at aftage.  

 

57. En aftale om bindingsperiode vil dog efter omstændighederne være gyldig for 

parterne, og ikke blive tilsidesat som værende urimelig, såfremt aftalen er indgå 

mellem i princippet ligeværdige parter, der hver især har en anerkendelsesværdig 

interesse i at binde modparten.  

 

58. Der er nærmere redegjort for binding mellem ligestillede parter i et afsnit i  

 

RESUMEET. 
59. Spørgsmålet om udmeldelse af en forsyningsvirksomhed er ikke og har aldrig 

været særligt aktuelt for så vidt angår elektricitetsforsyning, da der typisk ikke 

findes alternativer til elleverancer. Hvorimod spørgsmålet om udmeldelse har væ-

ret berørt adskillige gange for så vidt angår varmeforsyning  

 

60. En central afgørelse vedrørende udmeldelsesproblematikker er dom afsagt af 

Højesteret den 2. april 1987, hvorefter Højesteret ikke fandt grund til at tilsidesæt-

te Gas- og varmeprisudvalgets og Monopolankenævnets vurdering, hvorefter såvel 

pligten til at aftage ejendommens samlede forbrug af varme fra værket som den 

20-årige aftage- og medlemspligt efter den stedfundne udvikling var urimelig. Dog 

kunne udtræden af værket betinges af betaling af en godtgørelse.  

--o0o--  
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61. En kommunalbestyrelse kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse 

tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg inden for et værks forsy-

ningsområde. En sådan beslutning er politisk og kan ikke ændres af Energitilsynet.  

 

62. Tilslutningspligt indebærer, at forsyningsvirksomheden fra tilslutningstids-

punktet kan pålægge en ejendoms ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgif-

ter, som ifølge virksomhedens anmeldelse til det offentligt tilgængelige register er 

gældende for ejendomme, der tilsluttes ledningsnettet.  

 

63. Tilslutningsafgift og fast afgift skal betales, selv om ejeren ikke ønsker at afta-

ge varme fra værket. Forbrugsafhængige afgifter skal derimod kun betales i det 

omfang ejendommen rent faktisk forsynes med varme fra værket.  

 

64. Tilslutningspligt vil normalt indebære at ejeren rent faktisk lader ejendommen 

tilslutte ledningsnettet og aftager energi fra det kollektive anlæg, men der er hver-

ken pligt til at aftage varme eller til at indrette ejendommens individuelle fyrings-

anlæg til at kunne aftage energi fra værket.  

 

65. Forholdet reguleres af bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning 

mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg.  

--o0o--  

 

66. I forsyningsområder, der ikke af den lokale kommunalbestyrelse er pålagt til-

slutningspligt/ forblivelsespligt, vil en leveringsbestemmelse, hvorefter en forbru-

ger tidligst kan udtræde af varmeværket efter udløbet af en nærmere angiven bin-

dingsperiode over et længere åremål, være urimelig i lovens forstand.  

 

67. En eventuel tinglysning på ejendommen af en deklaration vedrørende det på-

gældende forhold hindrer ikke adgangen til at udtræde, med mindre, der foreligger 

den politiske beslutning om tilslutning/ forblivelse, men der er ikke tinglysningen, 

der er afgørende for bindingen til værket, men alene kommunalbestyrelsens be-

slutning.  

 

68. De formelle betingelser for, at kommunalbestyrelsens beslutning er gyldig, 

skal naturligvis være overholdt, for at beslutningen (kommunalbestyrelsens påbud) 

er bindende for forbrugerne.  

69. En forbruger må have adgang til - uanset indholdet af en tidligere indgået afta-

le, og uanset om værket eventuelt til det offentlige register har anmeldt leverings-

betingelser af et andet indhold - at opsige leveringsforholdet med et rimelig varsel 

og udtræde. (Danske Fjernvarmeværkers Forening anbefaler i sine vejledende 

vedtægter 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb)  

 

70. Efter en konkret bedømmelse kan et varmeværk, som udgangspunkt være be-

rettiget til hos den forbruger, der - af den ene eller den anden grund - ikke længere 

ønsker at aftage varme fra værket, at opkræve en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, 

og dette uanset indholdet af en tidligere indgået kontrakt og uanset om anmeldte 

leveringsbetingelser måtte indeholde bestemmelser herom eller ej.  
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71. Et grundlæggende synspunkt har været, at en forbruger, der ønsker at ophøre 

med at aftage varme fra værket, "rydder op efter sig" og betaler sin forholdsmæs-

sige andel af værkets gæld på udtrædelsestidspunktet.  

 

72. Betalingen må som udgangspunkt dække den udtrædendes forholdsmæssige 

andel af værkets gæld på udtrædelsestidspunktet. således at der ikke påføres de 

forbrugere, der fortsat aftager varme fra værket, en økonomisk byrde.  

 

73. På den anden side vil det - i medfør af loven - være urimeligt, om der i tilfælde 

af, at en forbruger udtræder, opkræves en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, hvis 

der løbende gennem tilslutning af nye forbrugere - der således overtager den ud-

trædendes forpligtelser til at medvirke til afvikling af værkets gæld - finder en 

udbygning af værket sted, og værket tillige må antages at være økonomisk veldre-

vet.  

 

74. Udover den egentlige udtrædelsesgodtgørelse må et varmeværk i forbindelse 

med en forbrugers udtræden være berettiget til at opkræve betaling for de omkost-

ninger, der er forbundet med den faktiske afbrydelse.  

 

75. Det er værkets økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor forbrugeren tilken-

degiver at ville udtræde, der er afgørende for beregningen af udtrædelsesgodtgø-

relsen, og ikke de økonomiske forhold, på det tidspunkt, hvor forbrugeren efter 

opsigelsefristens udløb faktisk udtræder.  

--o0o-  

 

76. I enkelte situationer er en bindingsperiode blevet bedømt som værende ikke-

urimelige:  

 

77. I forbindelse med etablering af et anpartsfinancieret halmvarmeværk har Gas- 

og varmeprisudvalget i 1988 fundet det acceptabelt, at forbrugerne var bundet i en 

5-årig periode fra tilslutningen, med efterfølgende opsigelsesvarsel på 1 år. - For-

brugere, der var tilmeldt projektet i forbindelse med etableringen, blev tilsluttet 

uden betaling af stikledning og husinstallation, og der blev i de første 10 år ydet en 

prisgaranti, så prisen ikke oversteg hvad det ville koste at producere på eget olie-

fyr.  

 

78. Ved udtræden skulle forbrugeren betale den over 20 år nedskrevne saldo af de 

omkostninger, tilslutningen af forbrugeren påførte værket.  

79. På baggrund af en ankekendelse af 19. september 1995, har Gas-og varmepris-

udvalget endvidere i 1995 accepteret en 20-årig bindingsperiode i kontrakt mellem 

i princippet ligestillede parter.  

 

80. I ankekendelsen lægges vægt på at den konkrete leveringsaftale var indgået 

mellem i princippet ligestillede parter. Efter kontraktsforholdets karakter var der 

hos hver af parterne et anerkendelsesværdigt behov for at kunne planlægge over et 

langt åremål og på denne baggrund fandt nævnet at aftalt uopsigelighed på 20 år 

ikke var urimelig. Perioden svarede til løbetiden for lån optaget til anlæggets fi-

nansiering, og den tidsbestemte uopsigelighed gjorde det muligt at fastlægge den 

nødvendige afskrivningsperiode.  

--o0o--  
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81. Det har været Gas- og varmeprisudvalgets holdning, at der som udgangspunkt 

må være adgang til for en forbruger til frit at tilrettelægge eget varmeforbrug hen-

sigtsmæssigt og efter egne økonomiske forhold.  

 

82. Der må således ikke være begrænsninger i en forbrugers mulighed for eventu-

elt at installere og anvende andre varmekilder, når dette ikke teknisk medfører 

gener for varmeværket eller en gyldig varmeplan stiller sig i vejen. Et værk har i 

øvrigt mulighed for at tilrettelægge tarifsystemet således, at udgifterne for de øvri-

ge forbrugere ikke påvirkes af et reduceret salg til den enkelte.  

 

83. Med Højesterets dom af april 1986 er taget stilling til adgangen til at udtræde 

og muligheden for eventuelt at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, men dommen 

tager ikke selvstændigt stilling til spørgsmålet adgangen til anvendelse af andre 

varmekilder.  

 

84. Efter afsigelse af den forudliggende Landsretdom af 27. juni 1985, der gik 

Gas-og varmeprisudvalget og Ankenævnet imod, behandlede udvalget selvstæn-

digt spørgsmålet om anvendelse af alternative varmekilder.  

 

85. Landsretsdommen vedrørte alene spørgsmålet om bindingsperioder og udmel-

delsesbetingelser, og Landsretten fandt det urimeligt, at værket forbød forbrugerne 

at anvende supplerende energikilder. I dommens præmisser taltes om, at lovens 

øvrige formål blev varetaget ved, at der blev givet adgang til anvendelse af alter-

native energikilder.  

86. Der var ikke belæg for ifølge landsretsdommen, at indføre krav om minimums-

forbrug eller ansættelse af skønsmæssigt forbrug.  

--o0o--  

 

87. Det har endvidere været udvalgets holdning, at minimumsdebitering, det vil 

sige betaling for et mindsteforbrug, er urimelig i henhold til loven. Der kan kun 

opkræves betaling for det faktiske forbrug.  

 

88. Udvalget behandlede den 6. september 1982 spørgsmålet om urimeligheden i 

bestemmelser om betaling for minimumsforbrug i leveringsforholdet mellem 

fjernvarmeforbrugere og fjernvarmeværker, og udvalget fastholdt tidligere trufne 

afgørelser om, at der ikke kunne accepteres bestemmelser om aftagepligt og følge-

lig heller ikke bestemmelser om mindsteforbrug. Dette gælder også for naturgas-

prisfastsættelsen.  

 

89. Det var urimeligt at gøre levering af varme betinget af, at hele en ejendoms-

forbrug af varme eller bestemte forbrugsmængder aftages fra værket, eller at der 

opkræves særskilt betaling/ afgift for anvendelse af alternative varmekilder.  

 

90. Bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 27, stk. 2, (nu § 20, stk. 5) indsat pr 

juni 1982, om adgangen til at fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, 

grupper af forbrugere og geografiske områder, ændrer ikke dette synspunkt.  
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91. Spørgsmålet om naturgasselskabernes minimumsdebitering overfor selskaber-

nes varmekunder havde endvidere været genstand for drøftelse i udvalget den 4. 

oktober 1982, hvor udvalget fandt at minimumsdebiteringen var urimelig.  

 

92. Minimumsdebitering over for kogekunder fandtes ligeledes urimelig, idet kun-

derne blev debiteret for et forbrug de ikke umiddelbart kunne aftage  

 

93. Naturgasselskabernes minimumsdebitering blev senest behandlet af Gas- og 

varmeprisudvalget i juni 1993.  

 

94. Minimumsdebitering for kogekunder kan accepteres, men kunder, der fortsat 

omfattes af minimumsdebiteringen, skal ved afregningen oplyses om, at de, uanset 

at deres forbrug har været mindre end minimumsdebiteringen er omfattet af denne, 

samt baggrunden herfor, at de kan rette henvendelse til selskabet, samt at såfremt 

kunden ikke er tilfreds med selskabets afgørelse kan indbringe denne for Gas- og 

Varmeprisudvalget. 


