
Østre Landsret har i en ny afgørelse af 16. oktober 2015 givet en privatejet varme
forsyning medhold i, at der ved udtræden skal betales udtrædelsesgodtgørelse, og at 
opsigelsesvarslet kan fastsættes til 18 mdr. i leveringsbetingelserne.

Der har tidligere været ført en række 
retssager med hensyn til, om forbrugere 
skulle betale udtrædelses godtgørelse 
efter de andelsejede varmeforsyningers 
vedtægter. Afgørende har her været, 
om forbrugerne ved at aftage varme 
var blevet andelshavere. 

Det følger af afgørelserne i de nævnte 
sager, at der skal meget til, før en 
forbruger i kraft af sin adfærd bliver 
andelshaver, og at det ikke er 
tilstrækkeligt, at forbrugeren blot 
aftager varme. Derfor blev forbrugerne i 
de pågældende sager ikke anset for at 

være andelshavere og var dermed ikke 
forpligtet af andelsselskabets vedtægter.

I sagerne var der ikke varslet almindelige 
leveringsbetingelser over for de 
forbrugere, der ikke var andelshavere. 
Forbrugerne var derfor ikke forpligtet 
til at betale udtrædelsesgodtgørelse.

For varmeforsyninger, der ikke er ejet 
af andelsselskaber, findes der imidlertid 
kun leveringsbetingelser over for ikke-
andelshavere, uanset om en sådan 
varmeforsyning er ejet af et privat 
selskab eller en kommune.

Der har været ført adskillige retssager 
om, hvorvidt forbrugerne i en privatejet 
varmeforsyning er forpligtet til at 
betale udtrædelsesgodtgørelse efter 
leveringsbetingelserne og med hensyn 
til, hvilket opsigelsesvarsel, der gyldigt 
kan fastsættes i disse betingelser.

Horten har bistået med at føre disse 
sager, der nu er afklaret med en række 
landsretsdomme, hvoraf den sidste blev 
afsagt 16. oktober 2015.

Denne sag var lagt op som en principsag 
med et meget stort antal forbrugere 
som sagsøgere. Kun to af disse gennem-
førte en anke til landsretten.

Landsretten har nu stadfæstet by rettens 
dom om betaling af udtrædelses godt-
gørelse og opsigelsesvarsel, og rets-
stillingen må herefter anses for afklaret 
på dette område.

VARSLING AF LEVERINGSVILKÅR
Et element i landsretssagen var blandt 
andet, om forbrugerne bindes af varme-
forsyningsvirksomhedens leverings vilkår, 
når disse i øvrigt varsles i over ens stemmelse 
med Energitilsynets krav herom.

Leveringsvilkårene var blevet varslet til 
hver enkelt forbruger med 6 måneders 
varsel, hvor Energitilsynet har fundet, at 
3 måneders varsel er nok til, at det er 
rimeligt.

Landsretten fandt, at en sådan varsling 
binder forbrugerne, hvis disse ikke efter 
varslingen vælger at udtræde, men 
fortsætter med at aftage varme.

OPSIGELSESVARSLETS LÆNGDE
I den konkrete sag var der tale om, at 
opsigelsesvarslet tidligere havde været 12 
måneder, mens varmeforsyningen var 
ejet på andelsbasis. Efter andels selskabet 
overdrog varmeforsynings virksomheden 
til et privatejet selskab, varslede dette 
leveringsbetingelser svarende til Dansk 
Fjernvarmes standardvilkår, hvor 
opsigelsesvarslet er 18 måneder til 
udgangen af et kalenderår. 

De appellerende forbrugere gjorde 
gældende, at dette var et urimeligt 
langt varsel, og at det skulle tilside-
sættes ud fra rimeligheds betragtninger, 
herunder også under hensyn til, at der 
var tale om forholdet mellem en 
erhvervsvirksomhed og forbrugere.

Landsretten fandt på linje med de 
andre landsretsdomme, der er afsagt 
herom, at de 18 måneder er et 
sædvanligt varsel på varmeforsynings-
området og lagde vægt på, at Energi-
tilsynet har fået forelagt Dansk Fjern-
varmes standardvilkår uden at gribe ind 
efter sin hjemmel til at tilsidesætte 
urimelige vilkår.

Under hensyn til retsforholdets karakter 
med den særlige regulering af varme-
forsyningsområdet, fandt landsretten 
ikke grundlag for at tilsidesætte et 
varsel på 18 måneder.

Heller ikke den omstændighed, at 
varmeforbrugere, som er kommet til 
efter ikrafttrædelsen af de nye 
bestemmelser i forbrugeraftaleloven, 
har krav på et meget kort opsigelses-
varsel, førte til, at man i forhold til de 
hidtidige forbrugere vil tilsidesætte det 
sædvanlige 18 måneders varsel.

KRAVET PÅ UDTRÆDELSES GODT
GØRELSE
Med hensyn til kravet om udtrædelses-
godtgørelse lagde landsretten vægt på, 
at man på denne måde sikrer, at de 
tilbageværende kunder ikke belastes, 
idet den kunde, der melder sig ud, 
rydder op efter sig økonomisk.

På denne baggrund fandt landsretten 
ikke, at der var grund til at tilsidesætte 
vilkåret om betaling af udtrædelses-
godtgørelse, som har været gældende 
siden Højesteret ved en dom i 1987 
tilsidesatte en 20-årig uopsigeligheds-
periode, mod at man til gengæld kan 
opkræve udtrædelsesgodtgørelse.

SKAL DER OGSÅ BETALES 
UDTRÆDELSESGODTGØRELSE I 
ANLÆGSSALDOEN TIL VÆRKET, DER 
PRODUCERER VARMEN?
For varmeforsyninger, der ikke er ejet 
af enten et andelsselskab eller en 
kommune, gælder der et særligt krav 
om, at ledningsnettet skal udskilles i et 
særskilt selskab, hvor forbrugerne skal 
have en særlig, lovfæstet indflydelse på 
dette selskab.

Det betyder i praksis, at varme forbrugerne 
kun har et kundeforhold til det selskab, 
der ejer ledningerne. Ledningsselskabet 
må så købe varmen af et andet selskab, 
der ejer værket, fordi ledningsselskabet 
ikke må eje andre aktiver end ledningerne.

I ankesagen var spørgsmålet, om 
udtrædelsesgodtgørelsen også skulle 
omfatte anlægssaldoen i værket, selvom 
dette var ejet af et andet selskab end 
det, som forbrugerne havde en 
umiddelbar aftale med.

Landsretten fandt, at også anlægssaldoen 
i værket skal medregnes. Der blev lagt 
vægt på, at det ikke med kravet om 
opdeling i flere selskaber er tilsigtet, at 
udtrædelsesgodtgørelsen skal være 
anderledes end ellers, og at forbrugerne 
ikke kunne have nogen forventning 
herom. 

Det afgørende er derfor hensynet til de 
tilbageværende forbrugere. Med 
hensyn til udtrædelsesgodtgørelse er 
forbrugerne derfor stillet på samme 
måde i såvel privatejede varme-
forsyninger som i varmeforsyninger, der 
ejes af en kommune eller et andelsselskab.

OPGØRELSE AF UDTRÆDELSES
GODTGØRELSEN
I den pågældende varmeforsyning var 
der et takstmæssigt loft for, hvor 
mange kvadratmeter, der kan opkræves 
fast afgift for.

En af de appellerende forbrugere 
gjorde derfor gældende, at man ved 
opgørelsen af udtrædelsesgodtgørelsen 
ud fra kvadratmeter skulle se på den 
del af de tilsluttede kvadratmeter, som 
der betales fast afgift for ifølge taksten.

Landsretten gav ikke medhold heri. Der 
blev lagt vægt på, at der efter Energi-
tilsynets praksis principielt kan opkræves 
fast afgift for alle de arealer, der kan 
opvarmes med fjernvarme. Det er 
derfor dette antal kvadratmeter, der 
kan benyttes ved den forholdsmæssige 
opgørelse af udtrædelsesgodtgørelsen 
uden hensyn til, om man konkret i 
taksten for fast afgift har fastsat et 
lavere antal kvadratmeter, der 
maksimalt opkræves fast afgift for.

AFKLARING AF DANSK FJERNVARMES 
VILKÅR
Den pågældende varmeforsyning 
benyttede Dansk Fjernvarmes 
standardvilkår. 

Retsstillingen ved udtræden efter disse 
må med denne yderligere landsretsdom 
anses for afklaret, idet der dog er ansøgt 
om tredjeinstansbevilling til at indbringe 
sagen for Højesteret.

Det må blandt andet anses for afklaret, 
at de regler, der er i forbrugerbeskyttelses-
lovgivningen, og de hensyn, der ligger 
bag ved denne, ikke medfører, at man 
normalt vil tilsidesætte sådanne vilkår, 
når de er accepteret af Energitilsynet, 
og Energitilsynet ikke har brugt sin helt 
specielle lovhjemmel om rimeligheds-
censur til at tilsidesætte dem n
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LANDSRETTEN HAR NU STADFÆSTET 
BY RETTENS DOM OM BETALING AF 
UDTRÆDELSES GODT GØRELSE OG 
OPSIGELSESVARSEL, OG RETS-
STILLINGEN MÅ HEREFTER ANSES 
FOR AFKLARET PÅ DETTE OMRÅDE
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