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RESUMÉ 

1. Danske Fjernvarmeværkers Forening har anmodet Energitilsynet om at drøfte, 

om de retningslinjer, hvorefter sager om forbrugeres udmeldelse af et varmeværk 

hidtil er blevet behandlet, er tidssvarende, set i lyset af, at et større antal forbrugere 

end tidligere nu melder sig ud som følge af stigende varmepriser.  

 

2. Det grundlæggende synspunkt har - på baggrund af lovens bestemmelser om at 

priser og leveringsbestemmelser ikke må anses for at være urimelige - været, at en 

forbruger har kunnet melde sig ud, når blot dette ikke medførte en økonomisk 

belastning for de forbrugere, der fortsat aftager varme.  

 

3. Det grundlæggende synspunkt, der har støtte i en dom, afsagt af Højesteret, må 

fortsat være, at uanset hvor mange forbrugere, der måtte melde sig ud, må denne 

adgang forsat være til stede, når det blot ikke medfører en økonomisk belastning 

for de tilbageværende aftagere.  

 

4. Sekretariatet har for tiden et par aktuelle sager om udmeldelse af Fjernvarme-

værker: 

 

a) Frifelt/Roager Kraftvarmeværk a.m.b.a. anmoder om forhåndsgodkendelse 

af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med sammatrikulering af to ejen-

domme. 

b) Søllested Fjernvarmeværk A.m.b.a. anmoder om stillingtagen til, om vær-

ket kan anses for at være veldrevet og under udbygning gennem tilslutning 

af nye forbrugere.. 

c) En forbruger under Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. an-

moder om afgørelse af, om forbrugeren kan udtræde af værket mod beta-

ling af godtgørelse.. 

d) En forbruger under Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. har rettet henvendelse 

vedrørende opsigelse og udtræden af værket.. 

e) En forbruger under Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. ønsker at udtræde af 

værket. 
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AFGØRELSE 

5. Energitilsynet vedtog at meddele Danske Fjernvarmeværkers Forening, at Ener-

gitilsynet har noteret sig foreningens synspunkter, og at tilsynet fortsat vil vurdere 

de konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker, men at tilsynet ikke finder 

grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier.  

Sagsfremstilling 

HENVENDELSEN FRA DANSKE FJERNVARMEVÆRKERS FORENING 

6. Med brev af 1. november 2000 har Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF) 

rettet henvendelse til Energitilsynet, angående problematikken vedrørende fjern-

varmeforbrugeres udtræden af et fjernvarmeværk.  

 

7. Baggrunden for henvendelsen til Energitilsynet er en række forespørgsler, som 

foreningen har modtaget fra foreningens medlemsværker om, hvorledes det enkel-

te værk skal "håndtere" en anmodning om udmeldelse.  

 

8. DFF "ser" på baggrund af den seneste tids betydelige prisstigninger på fjern-

varme et mønster af "masseudmeldelser", der kan få alvorlige følger for det enkel-

te varmeværk og de forbrugere, der forbliver tilsluttet værket.  

 

9. De forbrugere, der ønsker at udmelde sig, er ofte forbrugere i et barmarksværk, 

men også kunder i decentrale naturgasfyrede varmeværker har givet udtryk for 

ønske om at udmelde sig.  

 

10. Der er typisk tale om værker, hvor der "af politiske eller andre årsager" ikke i 

medfør af varmeforsyningsloven er pålagt forbrugerne tilslutningspligt eller for-

blivelsespligt.  

 

11. DFF,s har afgivet høringssvar af 1. december 2000.   

GAS- OG VARMEPRISUDVALGETS PRAKSIS 

GENERELLE RETNINGSLINIER 

12. På baggrund af tidlige trufne afgørelser kan følgende generelle synspunkter 

formuleres:  

 

13. "Efter en konkret bedømmelse må 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.  

 

14. Et grundlæggende synspunkt er, at en forbruger, der ønsker at ophøre med at 

aftage varme fra værket, "rydder op efter sig" og betaler sin forholdsmæssige an-

del af selskabets gæld på udtrædelsestidspunktet.  

 

15. 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.  
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16. På den anden side vil det - i medfør af varmeforsyningsloven - være urimeligt, 

om der i tilfælde af, at en forbruger udtræder, opkræves en egentlig udtrædelses-

godtgørelse, hvis der løbende gennem tilslutning af nye forbrugere - der således 

overtager den udtrædendes forpligtelser til at medvirke til afvikling af værkets 

gæld - finder en udbygning af værket sted, og værket tillige må antages at være 

økonomisk veldrevet."  

 

17. Som udgangspunkt tages der ikke stilling til den konkrete beregning af udtræ-

delsesgodtgørelsen.  

FORTILFÆLDE 

18. Spørgsmålet om adgangen til at udtræde af et fjernvarmeværk og i denne for-

bindelse spørgsmålet om betaling af en udtrædelsesgodtgørelse har i en lang række 

tilfælde været behandlet af Gas- og varmeprisudvalget.  

 

19. En række sager, herunder en del, der er blevet indbragt for ankenævnet, er - på 

baggrund af de af udvalget afstukne retningslinier - blevet afgjort af sekretariatet.  

UDVALGSBEHANDLINGER 

20. Den 2. september 1985 behandlede Gas- og varmeprisudvalget et notat om 

"Udvalgets praksis i sager vedrørende udmeldelsesbetingelser".  

 

21. Udvalget vedtog, den 2. september 1985 at meddele varmeværket og klageren, 

at der var urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 28, stk. 4 og 5, at forbyde forbru-

geren at installere og anvende andre varmeanlæg.   

 

22. Udgangspunktet for udvalgets drøftelser var en konkret sag, vedrørende at 

afslag fra Dagnæs-Bækkelund Varmeværk på en forbrugers ansøgning om tilladel-

se til at installere en varmepumpe, der var blevet afgjort på udvalgets møde den 6. 

december 1982.    

 

23. Udvalgets afgørelse, der blev indbragt for Monopolankenævnet i januar 1982, 

mundede i den sidste ende ud i en af Højesterest den 2. april 1987 afsagt dom, 

hvorefter Højesteret ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Gas- og varmeprisud-

valgets 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. Den 10. oktober 1988 behandlede Gas- og varmeprisudvalget et notat om 

"Karlslunde Fjernvarmeværk, udmeldelsebetingelser/aftagepligt, varmepriser og 

midlertidige installationer.  

 

25. Udvalget vedtog den 10. oktober 1988, at der kunne meddeles varmeværket og 

de pågældende klagere samt indledes forhandlinger med varmeværket i overens-

stemmelse med nærmere af næstformanden under mødet fremført.  
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26. Det anføres i referatet fra mødet den 10. oktober 1988 blandt andet, at de an-

meldte afgifter og de dermed forbundne tarifforhøjelser, der var blevet gennemført 

pr. 1. januar 1988, isoleret set - på grund af deres størrelse - måtte betragtes som 

urimelige.  

ANKESAGER 

27. Konkurrenceankenævnet (nu Energiklagenævnet) har over årene afsagt en 

række kendelser vedrørende udmeldelse og betingelserne herfor.  

28. Kendelserne kan sammenfattes således: 

 

a) Sager, hvor det er fundet urimeligt, at et varmeværk i leveringsbetingel-

serne havde fastlagt en lang bindingsperiode med aftagepligt. 

b) Sager, hvor det er fastslået, at udmeldelse kunne finde sted. 

c) Sager, hvor der er taget konkret stilling til udmeldelsesbetingelserne. 

DFS`S STANDARDVEDTÆGTER 

29. DFF´s vejledende vedtægter, der er udsendt i juni 1994, og hvis indhold efter 

forelæggelse er tiltrådt af Gas- og varmeprisudvalg, indeholder blandt andet føl-

gende: 

"§ 

5 

Udtrædelsesvilkår 

5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders 

skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. 

  Udtrædelse er dog til en hver tid begrænset af lovgivningen og offentlige 

myndigheders beslutninger. 

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: 

  afgifter i henhold til årsopgørelse. 

Eventuelle skyldige afgifter. 

Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning ved fordelings-

ledninger, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. 

Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende 

ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene 

vedrører den udtrædendes varmeforsyning. 

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshave-

re, kan endvidere opkræves: 

   

  

   

  

Andel i anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlin-

gen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selska-

bet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af 

selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af 

de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. 

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fra-
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drag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende 

andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (af-

giftspligtigt areal, rumfang. hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. 

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del 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, eftersyn og 

reparation af dette. Såfremt ledningsnettet forbliven medfører væsentlige og 

omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor 

ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i var-

meforsyningsloven." 

 
BEGRUNDELSE 
30. Udgangspunktet for vurderingen af ændring af retningslinier for en forbrugers 

adgang til at udtræde af et varmeværk må fremdeles være Højesteretsdommen fra 

2. april 1987, hvorefter der er adgang for en forbruger til at udtræde af et varme-

værk.  

 

31. Som anført tager Højesteret ikke stilling til af de nærmere retningslinier for 

hvorledes en eventuel godtgørelse skal beregnes og således ikke til størrelsen af 

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

andelshaver betaler en godtgørelse.  

 

32. 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.  

 

33. 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.  

 

34. Ved den konkrete bedømmelse af, (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, kunne der måske ske en stramning.  

 

35. 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.  

 

36. 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.  
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37. 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.  

 

38. 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.  

 

39. Det der foreliggende skal vurderes er, om de hidtil fastlagte retningslinier som 

udgangspunkt skal ændre, som følge af, at flere end "normalt" melder sig ud.  

 

40. Umiddelbart skønnes dette ikke at være tilfældet, men på den anden side er 

sandsynligheden for, at der konkret finder en "erstatningstilslutning" sted, i den 

aktuelle situation mindre.  

 

41. Såfremt, en situation, der er parallelt med det, der skete for Karlslunde Fjern-

varmeværk - hvor de omkostningsbestemte varmepriser, på baggrund af en massi-

ve udmeldelse tog himmelflugt - skulle opstå, må der på anmodning af berørte 

forbrugere konkret tages stilling om afregningsprisen isoleret set er urimelig i lo-

vens forstand.  

 

42. Ovenfor i resumeet er nævnt en række aktuelle, endnu ikke afgjorte sekretari-

atssager, der - bortset fra henvendelser fra to forbrugere under Hirtshals Fjernvar-

me A.m.b.a. - alle vedrører forskellige varmeværker, så for indeværende tegner 

der sig ikke et billede af en massiv masseudmeldelse. 

 

 


