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GENERELLE BEM/ERKNINGER
E.ON Varmes ydelse ertjernvarme. Ydelsen leveres gennem et kollektivt
varmedistributionsnet, som E.ON Varme ejer. Leveringspunktet er kundehaneme
(ventilerne), som sidder for varmemlleren.

E.ON Varmes erhveivsvirksomhed er reguleret af varmeforsyningsloven.
Varmeforsyningsloven indeholder navnlig;

• regler, der gor det op til kommunerne at planlsegge, hvor der skal vasre
kollektiv forsyning; samt

• en prisregulering, der forhindrer varmeforsyningsvirksomhed i at udnytte
deres monopol pfi fjernvarmelevering. Prisreguleringen indebasrer ferst
ogfremmest:

at varmeforsyningens priser skal svare til omkostningerne ved kob
af varmt vand og distribution heraf;

at varmeforsyningens ekonomi skal hvile i sig selv uden nogen
avancej

at varmetbrsyningen alene ma indregne n0dvendige omkostninger i
sine priser;



at varmeforsyningen alene ma k0be ydelser til rnarkedspris;

at vsrmeforsyningen hejest m3 prisfastsastte fjernvarmen til den

laveste af den omkostningsbestemte og den substituerbare pris,-

at priser, leveringsvilkar, varmeprismaessige budgetterog

varmeprismaassige regnskaber skal anmeldes til Energitilsynets

register,-

at Energitilsynetfsrertilsyn med varmeforsyningsvirksomhederne

og kan gribe ind, hvis prisen er urimelig i varmeforsyningslovens

forstand eller i stn'd med varmeforsyningslovens prisbestemmel-

Varmeforsyningsloven er en monopolregulering. Baggrunden er, at produktet

(fjernvarme) er en monopolprodukt, idet det kun kan leveres i en infrastruktur (et

rernet), og idet kommunerne bestemmer, hvor der skal vaere kollektiv
varmeforsyning.

Der er derfor ikke tale om et marked eiler markedslignende vilkar med frit valg,

idet fjernvarme ikke kan udskiftes med anden offentligt prisreguleret varmekilde

i de omrader, der i kraft af kommunernes godkendelsesprocedurer er udlagt til

kollektiv varmeforsyning.

Monopolet pS kollektiv varmeforsyning modsvares af, at varmeforsyningen vil

have pligt tif at kontrahere med enhver forbruger inden for varmeforsyningens

forsyningsomrade, der 0nsker at blive tilsluttet til og betale for koilektiv

fjernvarme, og som betaler omkostningerne til tilslutning efter gseldende

regulering heraf, medmindre kommunal regulering matte bestemme andet.

Det er forbruget af kollektivt leveret fjernvarme, der i henhold til almindelige

regler (navnlig kvasidispositionslaeren) udgsr det aftaleretlige grundlag for

leverandsrens pligt til at betale for varmen. Dette folger af SEedvane i

forsyningssektoren i Danmark, og har stette i en rsekke afgarelser fra

Ankenasvnet p3 Energiomradet, der er nedsat i medfar af forbrugerklageloven.1

Langt de fleste varmeforsyninger i Danmark har tillige et saet almindelige

ieveringsbestemmelser, der fastla°gger de generelle vilkar for levering af

fjernvarmen. Leveringsbestemmelser skal anmeldes til Energitilsynet, hvilket er

1 Bl.a. Ankenasvnet pS Energiomradets afgarelse af 31. oktober 2006 (NN mod Kebenhavns

Energi), hvor na;vnet udtalte: "Udgangspunktet er, at en elforbruger btiver forpligtet over

for elsetskabet, ndr man har tilmeldt sig som forbruger eller burde have tilmetdt sig og

pdbegynder forbruget, hvorfor klager ikke kan fritages for betailna"; samt Ankerravnet p5

Energiomradets afgaretse af 5. oktober2006 (NN mod Struer Forsyning Fjernvarme), hvor

neevnet udtalte: "Kontraktfatholdet meilem den enkelte slutbruger og varmeforsynings-

selskabet er reguferet dels af forsyttirtgens til Energltllsynet anmeldte leverings-

bestemmeker, dels af den til enhver tid gasldende varmeforsyningstov, samt afandre

relevante love. Varmeforsyningsloven infabxrer, at en varmeforbruger, der er tilsluttet et

kollektlvt varmeforsyningsanl&g, har indgdet et kundeforhold med varmeforsyningen I

henhold tit de anmeldte leveringsbestemenelser, ligesom der er pligt til at betale for den

forbrugte fjernvarme."



en betingelse for leveringsbestemmelsernes civtlretlige gyldighed overfor
fjernvarmeforbrugeme, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, modssetningsvis.

Enkelte varmeforsyninger har derudover individuelle kontrakter med forbrugerne.
Det er eksempelvis tilfaeldet i LON's forsyningsomrade i Slagslunde, men ikke i
alle E.ON's svrige farsyningsomrader pi Sjeelland.

E.ON Varmes almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme vedlasgges som
bjlagl.

Leveringsbestemmelseme bygger pS brancheforeningen Dansk Fjernvarmes
vejledende ieveringsbestemmelser. Dansk Fjernvarme dreftede vejledningens
indhold med Energitilsynet under udarbejdelsen, og Energitilsynets
bemeerfcninger er indarbejdet i vejledningen.

Sserligt om fjemvarmen og baggrunden forprisreguleringen
Ligesom anden regulering vedrarende ledningsbaren energiforsyning, har
lovgiver valgt en taet regulering af prisdannelsen. Ved en vurderingaf sagen bar
Forbrugerombudsmanden — efter E.ON's opfattelse — vaare opmasrksom pa, at
at formalet med varmeforsyningsloven, henjnder varmeforsyningslovens
prisbestemmelser ikke primmer! er forbrugerbeskyttende. Varmeforsyningsloven
ssger at understatte udbredelse af kollektiv varmeforsyning (frem for individuel
opvarmning) til gavn for de formal, der er nsevnt i varmeforsyningslovens § 1, stk.
1, dvs. den mest samfundsokonomiske og miljovenlige anvendelse af energi og
hensynet til at reducere afhaangigheden af importeret olie.
Efter § 1, stk. 2, skal varmeforsyningen laagges til rette med rienblik pa at fremme
samproduktionen af varme og elektricitet nest muligt (dvs. i form af kraftvarme).
Herved adskiller varmeforsyningsloven sigfra individuel opvarmning med olie,
jordvarme, tra=piller, brsendeovn mv., der ikke bidrager til forsyningen med el.
Den individuelle forbrugers privatakonomiske interesser skal dermed vaagtes som
et blandtflere hensyn.

Varmeforsyningslovens § 20 fastslSr, hvilke omkostninger der kan indregnes i
varmepriseme, som opkraeves for levering af fjernvarme. Det folger heraf, at en
varmeforsyningsvirksomhed alene kan indregne, hvad der anses som nedvendige
omkostninger til produktion og distribution af fjernvarme.

Endvidere er det grundlaaggende for prisfastssettelsen pa
varmeforsyningsomradet, at varmeforsyningsvirksomheder skal "hvile i sig selv".
Det betyder, at omkostninger til produktion og distribution af fjernvarme skal
balancere med virksomhedens indtaegter fra kundernes indbetalinger. Fast
administrativ praksis har fastsiaet, at eventuel overda=kning eller underda^kning
pa varmeregnskabet i et §r skal tilstrcebes udlignet over varmepriseme i det
efterfelgende ar. Formalet hermed er blandt andet, at det er kollektivet af
forbrugere, som aftagerfjernvarme i deenkelteSr, som ogsa baarer
omkostningerne forbundet med produktion og distribution af fjernvarme i de
pagaaldende 3r, saledes at eventuel underdaekning ikke 'skubbes frem" til senere
forbrugere, som overtager eksisterende tilsluttede ejendomme eller nye
ejendomme, som tilsluttes varmeforsyningen.



Det er sa=dvane i fjernvarmebranchen, at priserne for levering af fjernvarme er

sammensat af to elementer: et forbrugsuafhsngigt element og et
forbrugsafhcengigt element. Prisens faste element bar i henhold til gaeldende
praksis fra Energitilsynet da;kke varmeforsyningsvirlcsomhedens faste
omkostninger til levering af fjernvarme. Del faste element bestar af to
delelementer et abonnement, der er ens for alle varmekebere, og en
kvadratmeterpris, der fastsattes pa grundlag af den forsynede ejendoms
starrelse ifolge BBR-registret. De forbrugsafhaengige omkostninger skal daskkes
af prisens forbrugsafheengige element. Denne varierer med den enkelte
fortarugernes varmeforbrug.

Energitilsynet f0rer efter varmeforsyningsloven tilsyn med de af loven omfattede
anlaegs priser og vilkaY. Energitilsynet kan efter lovens § 21, stk. 4, give pSIaeg om
aendring af priser mv., hvis priseme er urimelige eller i strid med loven.

Med hensyn til omstaendighederne omkring Nesa's etablering af vasrket og
vannedistributlonsnettet i midt-1990'erne skal opmasrksomheden henledes pa, at
udbygningen af den decentrale kraftvarme skete i henhold ti! folketingflertallets
energipolitik og den lovgivning, derfulgte heraf. Baggrunden var Isasr, at der
skulle findes starre aftagere til naturgassen fra Nordsoen, og at man enskede at
fremrrte den decentrale kraftvarme, hvorved forstSs kombineret produktion af el
og fjernvarme i omrader uden for de store centrale kraftva?rkers
varmeforsyningsomra'de. Udbygningen af den decentrale kraftvarme i
landomrader underbyggedes af, at naturgaspriserne var lave, og priseme pa den
solgte el fra de sma vaerker var h0je.

Kommunerne spillede de fleste steder en aktiv rolle inden for rammeme af de
planlaagningskompetencer, som kommunerne har efter lovgivningen.

Da udviklingen pa gasmarkedet og elmarkedet senere underminerede disse
forudsastninger, kunne skonomien ikke laengere hvile i sig selv med de indtsegter,
der kom fra varmeforbrugernes tariffer.

Dette medferte, at Folketinget i 2000 og 2003 allokerede mere end 0,5 mia. kr. til
at afhjaslpe 0konomien hos de trsengte barmarksvserker, og dermed hos deres
kunder. Folketinget vedtog dog, at der ikke skulle gives stfltte til de sakaldt
elvserksejede vEerleer, hvilket reelt var del samme som vEerkerne i Nesa's omrSde
(herunder Slagslunde). I lyset af hvile-i-sig-selv-regu!eringen var denne beslutning
i det Vcesentlige neutral for Nesa. Til gengasld kom beslutningen
varmeforbrugerne i Nesas omrlide til skade, da de derved gik glip af den stotte,
som varmeforbrugerne i andre helt lignende varmeforsyningsanlceg fik. At der
ikke blev givet statte til at fjerne storstedelen af den gamle ga l̂d og
underdaskninger er en af hovedforklaringeme pa, at de tidligere Nesa-vasrker i
dag har ganske heje varmeomkostninger.

Som det fremg5r, knytter der sig en raekke strukturelle forhold til
varmeforsyningen i Slagslunde, ligesom i andre mindre bysamfund i hele landet.
Disse forhold - haje etableringsomkostninger, underdaakning, relativt lille
kundegmndlag, hajt varmetab pi grund af lavt forbrug - vil VEere ens uanset om



vserket og varmedistributionsnettet drives af E.ON, af en kommune eller af et
forbrugerejet andelsselskab elJign.

Med hensyn til underdaskning ville den i alle varmeforsyningsanleeg under alle
omstaandigheder skulle finansieres - enten ved Ian fra ejerne, eller ved tilskud fra
kommunen eller ved Ian fra ekstern finansiering (bank el.lign.). Finansieres
underdaekningen ikke, vil anlaegget sta over for insolvens, hvis dets omkostniriger
ikke kan daekkes af indtasgter ved forbrugemes betalinger. Det giver sig selv, at
insolvens vil fore til, at vasrket kan lukkes, og varmeforsyningen stopper
permanent.

I og med, at der er tale om offentlig monopolregulering, spiller ovennasvnte
forhold ind pa vurderingen efter de tre hensyn, der fremgar af
markedsforingslovens § 1.

Varmeforsyningsloven og myndighedernes stillingtagen
E.ON Varmes varmeforsyning i Slagslunde drives i henhold til
varmeforsyningslovens regler. Det Indebeerer, at priserne erfastsat pa baggrund
af hvile-i-sig-selv-princippet, som fastslas i lovens prisbestemmelser.
Prisbestemmelseme er saledes sammensat i overensstemmelse med
Energitilsynets anbefaiinger for, hvordan priserne bar sammensasttes. Dette vil i
ferste rskke sige princippet om omkostningsaagte prisfastsaettelse. Hermed
menes, at varmevserkernes faste omkostninger sa vidt muligt daekkes af
indtasgterne fra den faste afgift ogtilsvarende, at vserkets variable omkostninger
deekkes af indtcegterne fra de forbrugsuafhasngige afgifter (variable afgifter).
Dette erudtaltklart i Energitilsynets praksis, som E.ON Varme harhenholdtsigtil,
jf. Energitilsynets afgorelse af 27. februar 2002 vedrarende fastsaettelse af fast
afgift (Hundslund-Oldrup Kraftvarmeva;rk amba} (pkt. 20) (vedlagt som bilae2).

I sine afgarelser af 17. juni 2002,28. april 2003 og af 27. juni 2007 fandt
Energitilsynet, at det dava?rende NESA's tarifering ikke var omkostningsmasssigt
bestemt.

I afgorelsen af 17. juni 2002 (vedlagt som bilag3) udtalte Energitilsynet saledes:
"21. at Energitilsynet finder, at det er i strid med varmeforsyningshvens §
20, stk. 1, at varmeforbrugeme 1MB afd. 39 betaler en pris for
varmeleverancer fra kraftvarmeanl&gget, som er fastsat ved en prisformet
der cnedferer, at hele vormeprisen varierer med prisen pa naturgas. I
henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. ^, kan der i prisen for varmen
fra NESA Produktion A/S indregnes de i lovbestemmelsen nasvnte
omkostninger, som er foranlediget af varmeleveranceme."

I forlaengelse heraf fremgar af Energitilsynets afgsrelse af 28. april 2003 (vedlagt
som bilag4) vedrorende varmeforsyningen i Skasvinge, at

"at det er i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at prisen for
fjemvarme i Sksvinge leveret fra NESA Produktion A/S beregnes ved en
prisformel som medforer, at hele prisen for fjemvarmen varierer med prisen
pa naturgas. Energitilsynet pdlseaaer derfor NESA Produktion A/S i henhold
tit varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at xndre prisfastseettelsen saledes, at
prisen afspejter det omkostningsmasssige grundlag for produktionen af



fjernvarmen. Palsegget indebeerer, at der skat foretages fomyet anmetdetse
afpriser og grundlaget herfor, }f. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1"

(understreget her)

I delafgerelsen af 27. juni 2007 (vedlagt som bMagji) udtalte Energitilsynet:
"Energitilsynets sekretoriot vejledte om, at der i priseme h0jst kan
indregnes nsdvendige udgifter, og at faste og variable udgifter hver for sig
skat vsere omkostnings&gte. Sekretariatet oplyste, at del sdledes ikke var i
overensstemmelse med varmeforsyningsloven, at abonnement og fast afgift
reguleres med stigningen i nettoprisindekset.

I henhold til Energitilsynets og tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets praksis
skal den faste afgift rare omkostningsbestemt, sdledes at den faste afgift
deekker varmeforsyningens forbrugsuafhsengige omkostninger. Der kan
saledes ske stigninger i den faste afgift i det omfang, der sker stigning i
disse omkostninger. Stigninger i forbrugerprisindekset eller lignende, der
ikke reioterer sig hertil, kan derimod ikke alene begrunde en stigning i den
faste afgift."

Delafgorelsen forte frem til Energitilsynets afgerelse af 26. September 2007
(vedlagt som bilagfi), hvor tilsynet repeterede, at "Energitilsynets sekretariat bar i
tidligere brev 27. juni 2007 tilkendegivet, at den hidtidige tarifstruktur i Kelleris ikke
var i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og Energitilsynets praksis."
Tilsynet sammenfattede herefter E.ON's forslag til kost-aegte tarifering, og
konkluderedederpa:

"Energitilsynets sekretariat finder, at ovenmevnte forslag er i
overensstemmelse med varmeforsyningsloven og tilsynets praksis og kan
tiltrsde, at de nye tariffer, efter behangt varsel overfor forbrugerne og
anmeldetse til Energitilsynet, trsder i kraft den 1. ma} 2008."

Dette er (offentligretligt) stadfaestet af Energitilsynet ved afgorelse af 25. oktober
2007 (vedlagt som bilag 7), hvor Energitilsynet tog stilling til en klage fra en
forbnjger I netop Slagslunde. I afgsrelsen blev der givet udtryk for, at
varmeforsyningsloven ikke var til hinder for, at E.ON Varme opdaterede sine
leveringsbetingelser m.v. vedrorende den variable betaling. Fra Energitilsynets
afgorelse i sagen citeres:

'Varmeforsyningsloven er ikke tit hinder for, at forsyninger omfattet af
lovens prisbestemmelser fro tid til anden opdaterer og reviderer deres
atmindelige leveringsbestemmelser. Varmeforsyningsloven er ej heller til
hinder for, at forsyningeme pa eget initiativ, og uden at de er porter i sager
for Energitilsynet, I0bende titpasser de almindelige leveringsbestemmelser
til Energitilsynets praksis, herunder tilsynets praksis om tarifering af
fjernvarmepriser, da der i varmeforsyningsloven ikke findes specifikke
bestemmelser om tariferingsmetoder.

Energitilsynets praksis om tarifering af fjernvarmepriser indeholder
begrebet kost-eegte tariffer. Med kostasgte tarifering mener Energitilsynet,
at det skal tilstrsbes, at tarifelementeme skat daskke de omkostninger -
faste og variable - som tarifelementeme vedrerer.

E.ON Varme Danmark ApS har ifelge den regnskabsmeessige eftervisning af
fjemvarmepriseme for varmearet 2006/2007 en akkumuleret underdsekning.



Det vll sige, at de opkrxvede fjemvarmepriser i Slagslunde ikke har dtekket
omkostningerne ved leverancen of fjemvarmen. Varmeforsyningslovens §
20, stk. 1, erikke til hinder for, at en fjemvarmefarsyning opkr&ver priser,
der ikke d&kker de faktiske omkostninger ved leverancen af fjemvarmen.
Formalet med § 21, stk. 1, [der menes formenttig § 20, stk. 1] er dog, at
fjemvarmeforsyningerne over de priser, som fjernvarmeforbnigeme bliver

opkrxvet, for dskket de nsdvendige omkostninger ved produktionen og
leverancen af fjemvarmen.

For sa vidt angdr leveringsbestemmelseme, er der efter Energitilsynets
opfattetse tale om, at de almindetige bestemmelser for fjemvarmelevering
fro NESAs kraftvarmevsrk i Slagstunde er en integreret del afden
individuelle aftale mellem den enkelte fjernvarmeforbruger i Slagslunde og
NESA (mi E.ON Varme DanmarkApS).

Energitilsynet kan uanset den individuelle aftale gribe ind efter
varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, hvis Energitilsynet finder, at de aftalte
priser og bet'mgelser er urimelige efter varmeforsyningsloven. Det har ikke
weret tilf&ldet i denne sag."

Energitilsynets afgerelse af 25. oktober 2007 stadfasstedes af Energiklagenaevnet
den 3. marts 2008 (vedlagt som bilagS). Energiklagenasvnet fremhasvede:

"Energiklagenaevnet bem&rker, at udgangspunktet efter
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er, of varmetariffen skal hvile-i-sig-selv,
derved at en varmehrsyningsvirksomhed alene kan indregne de nedvendige
udgifter i tariffen, som er forburtdet med varmeproduktion og
varmeforsyning f.eks. nadvendig udgifter til energi, Isnninger med videre.
Varmetariffen ersdledes omkostningsbestemt Tariffen for levering af
fjernvarme bestar af en variabel (forbrugsafhsengig) og en fast
(forbrugsuafhsngig} del.

Energiklageneevnet finder ikke, at en asndring afE.ON's almindelige
leveringsbestemmelser s&ledes at varmetariffen fasts&ttes i
overensstemmetse medvarmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er urimelig, jf.
varmeforsyningslovens §21, stk. 4. Energiklagenaevnet finder endvidere ikke,
at en tendring afE.ON's faste tarif sdledes, at selskabets faste omkost-
ninger diBkkes af den faste tarif, er urimeiig, jf. varmeforsyningslovens § 21,

stk. 4. Energiktagemevnet lasgger i den forbindelse vsegt po, at en
tariffordeling dermedferer, at de forbrugsuafhsengige og de forbrugs-
afh&ngige udgifter dsekkes af henhotdsvis de for brugsuafhsengige og de
forbrugsafhangige afgifter, sikrer, at tariferingen er mest rimelig for den
enkelte forbruger.

Herefter, og af de af Energitilsynet anferte grunde, stadfsstes
Energitilsynets afgerelse af25. oktober 2007."

Det er korrekt, at Energitilsynet har taget stilling til sagens
varmeforsyningsretlige substans.

De heraf afledede civilrethge virkninger har Ankeneevnet p3 EnergiomrSdet taget
stilling til ved afgsrelse af 19. december 2008 (bilag 9). Ankenasvnet udtalte:

"Ens'tdig asndring afevrige uopsigelige kontraktvitkar



Anken&vnet har i en tidligere sag i samme forsyningsomrade anf0rt
felgen.de i en afgerelse om sndring af vilkdret om fast afgift til ugunst for
forbrugeme:

"Ktager har i 1996 fndgaet en uopslgelig 20-drig kontrakt om levering
of varme fro Slagstunde Kraftvarmevaerk. I kontrakten er tier henvist
til de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fro NESA's
kraftvarmevserk i Slagslunde af7. november 1995.1 disse bestemmelser
er det i punkt 5.5 bestemt, at administrationsbidroget der var fastsat
til 2.000 kr. ekskl. Moms, reguleres efter forbrugerprisindekset ferste
gang den 1. januar 1997.
I en vedvarende aftale, som grundet kommunens beslutning om til-
slutningspligt ikke giver varmeforbrugeren muiighed for at opslge
aftalen, er fjemvarmevxrkets adgang til at sndre en gensidig
uopsigelig kontrakt yderst begr&nset og vitnormalt kun kunne
accepteres, hvis foruds&tningerne for vilkdret har sendret sig v&-
sentllgt.
Ved afg0relsen af21.januar2005 har Energitilsynet afgjort at bestem-
melsen om beregning af administrationsafgiften er istridmed
varmeforsyningstoven og har ved afgerelsen givet NESA pdt&g om at
sendre bestemmelsen sdledes, at afgiften bliver omkostningsbestemt.
Under hensyn hertil er nasvnet of den opfattelse, at myndighedskravet
berettiger indktagede til at zendre bestemmelsen om admi-
nistrationsbidraget i den indgaede aftale.

/Endringen kan imidlertid ikke ske uden at NESA opsiger vilkaret om
beregning af adminlstrationsbidraget, og at NESA samtidig giver
oplysning om drsagen til sndringen og med oplysning om den
fremtidige beregning afden faste afgift.
Det bem&rkes, at nsevnet Ikke finder, at der i den oprindelige kontrakt
er hjemmel til at sndre beregningen for bidraget som sket, ligesom
NESA's skrivelser af 15. og 29. juni 2004 ikke kan anses som en
opsigelse afvilkiiret i kontrakten.
Det erendelig nxvnets opfattelse, at opsigelsen over for klager md ske
med et rimeligt varsel pd ikke under 6 maneder.
Klager gives derfor medhotd isin klage saledes, at administrati-
onsafgiften skal beregnes i henhold til den oprindelige aftale, indtil
opsigelse af vilkaret i overensstemmelse medde ovenanferte
oplysninger har fundet sted."

Nasvnet har sdledes ikke tilsidesat en tendring afet vilkar til ugunst for for-
brugeren, nar zendringen dels var nadvendiggjort af udefrakommende
forhotd og dels er blevet varslet med et forudgdende varsel p5 mindst seks
maneder.

Efter det oplyste har indklagede foretaget evrige justeringer af de
atmindelige leveringsbestemmelser, som der oprindelig efter det oplyste
ikke er blevet fremsat konkrete indsigelser imod.

Neevnet bemcerker, at de oprindelige leveringsbetingelser hjemler i §§ 5.4.,
5.6. og 10 giver muiighed for, at der Isbende kan foretages iendringer. For-
brugeme i forsyningsomrddet og dermed ogsa klager har derfor ikke haft
rimelig grand til at forvente, at aftalen i sin helhed skulle v&re helt u&ndret
i alle de 20 dr. som uopsigelighedsperioden er aftalt til at rare.



Indklagede har saledes efter det opiyste foretaget sendringer ud fra de med
udgangspunkt i de muligheder herfor, som der fore/6 / de oprindelige
teveringsbetingelser, og som er en del af det samlede aftaleforhold metlem
forbrugeme og fjernvarmeforsyningen i forsyningsomradet.

Nsvnet Ixgger ogsa efter det opiyste til grund, at de foretagne justeringer
felger veiledningerne fra Dansk Fjemvarme, hvarved det indgar i ntevnets
overvejeher om justeringemes rirnelighed, at vejledningerne fro Dansk
Fjemvarme er blevet forhandlet med Energitilsynets secretariat og
efterfalgende taget til efterretning af Energitilsynet. Herved er der efter
nsevnets opfattelse foretaget de fornedne rimelighedsvurderinger i relation
til forbrugeme og forsyningsvirksomhedeme med henblikpa at opna en
generel afbalancering afhensyn til parteme.

Pis denne baggrund finder nsvnet efter en samlet vurdering afsagens op-
lysninger og hensynet til en afbalanceret rimelighedsvurdering afparternes
interesser, at de avrige justeringer ikke generelt kan anses for at vsere til
ugunst for forbrugeme.
N&vnet bermerker i evrigt ogsa, at justeringeme forudgaende er blevet
varsiet, idet der er givet et varselpa mindst 6 maneder, sdiedes at nsevnets
praksis om varsling af ugunstige sendringer ogsa er fulgt ved varsling af
sendringer, der ikke anses for at vsre til ugunst.

Med henvisning til det anfarte kan nsevnet sdiedes ikke i denne sag give
klager medhold i det fremsatte krav om, at de evrige leveringsbestemmelser
i de oprindelige aftaledokumenter ikke kan sndres i uopsigelighedsperio-
den."

I relation til nEervEerende sag henviser E.ON yderligere til E.ON's sammenfattende
indlaeg af 31. juli 2008 til Ankenasvnet

Ankensevnets retsopfattelse er i overensstemmelse med den retsopfattelse, der
kommer til udtryk i Forbrugerklagenasvnets afgerelse af 25. november 2004 om
prisstigningerfor kabel-tv, eller det i afgsrelsen indeholdte princip, I afgarelsen
lagde Forbrugerklagenaavnet vasgt pa

at kabel-tv-leverand0ren havde monopolstilling
at leverandarens opsigelsesadgang derfor var begraenset, men at

dette ikke indebar, at Ieverand0ren var afskaret fra at krasve
kontraktvilkarene revideret, hvis forudsastningerne forvilkarene
tendrede sig vcesentligt

at det pa tidspunktet for aftalens indgaelse i 1989 ikke var muligt at
forudse de efterfolgende Srs vaesentlige aendringer i
leverartderens vilkar

at det derfor var en "urimelig byrde" at leverandsren "i en uvis
Srraskke" skulie vasre bundet af de gamle aftaler, der var indgaet
pa et tidspunkt, hvorforudsaBtningeme var helt anderledes.

SVAR PA DE KONKRETE SP0RGSMAL

Ad 1. E.ON's aftaleretlige gnindlag med E.ON's kunder



E.ON's aftaleretlige grundlag for varmeforsyningen I Slagslunde er de senest til
Energitilsynet anmeldte leveringsbestemmelser, samt de kontrakter, son visse af
varmeforbrugerne indgik med Nesa i midten af 199tfeme.

Ad 1.1. Det oprindelige aftalegrundlag
Det oprindelige aftalegrundlag er som anfort i henvendelsen, dvs. de bilag 1-3, der
er vedhasftet henvendelsen til Forbrugerombudsmanden. Dette oprindelige
aftalegrundlag suppleres efter E.ON's opfattelse af varmeforsyningsloven samt
danstc rets almindelige regler.

Ad 1.2. Senere sendringer afdet oprindelige aftalegrundlag
I november 2003 anmeldte Nesa "Nesa Varme A/S' leveringsbestemmelser for
fjernvarmelevering" (bjjagjfi).

I 2005 anmeldtes nye leveringsbestemmelser (bilagll).

Med virkningfrai. oktober 2005 skiftede Nesa Varme navn til E.ON Varme
Danmark A/S, der senere skiftede navn til E.ON Varme Danmark A/S.

I april 2007 anmeldtes nye ieveringsbestemmelser (bilag 1). Disse trSdte i kraft i
november 2007.

Leveringsbestemmelserne er generelle for aile E.ON Varmes
varmedistributionsanlasg p3 Sjeelland.

Leveringsbestemmelseme implementerer princippet om kost-asgte
prisfastsa=ttelse i henhold til Energitilsynets anbefalinger herom.

Det bemasrkes, at de gennemfarte Eendringer i formuleringen af
prisbestemmelserne i E.ON Varmes oprindelige leveringsbetingelserfor
fjernvarmeforsyning i Slagslunde alene indebasrer materielle aandringer af
princippeme for fastsaettelse af varmeprisens faste del. Disse cendringer blev
gennemfort som f0lge af et palceg herom fra Energitilsynet, idet de hidtil
gaeldende principperfandtes at stride mod varmeforsyningslovens regler, jf.
Energitilsynets praksis herom. Energitilsynets brev til NESA af 21. januar 2005 med
pSIaeg om Eendring af varmeprisen faste del er vedlagt som bilag 12.

De ovennsevnte asndringer i E.ON Varmes almindelige leveringsbetingelser for
fjernvarmeforsyning i Slagslunde har derimod ikke fert materielle aendringer af
princippeme for fastSeettelse af E.ON Varmes forbrugsafhsengige priser. De
forbrugsafhEengige priser fastsEettes sSledes bade efter de oprindelige
leveringsbetingelser og de nugasldende leveringsbetingelser i henhold til

• varmeforsyningslovens prisbestemmelse med henblik p5 daekning af de
nodvendige omkostninger. /Endringerne i leveringsbetingelserne har derfor ikke
haft betydning for fastsasttelsen af de forbnjgsaf haengige priser, som E.ON Varme

opkraver for levering af fjernvarme i Slagslunde.

Ad 12.1. Grundlag og hjemmel
Den sendring der er sket i leveringsbetingelseme for varmeforbrugerne i
Slagslunde vedrerende princippeme for E.ON Varmes fastsasttelse af



varmeprisens faste del efter Energitilsynets palaeg har hjemmel i
varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og de oprindelige leveringsbestemmelsers §
10.1, jf., nsermere herom nedenfor.

Det er E.ON's opfattelse, at Energitilsynets offentligretlige pcilaeg giver E.ON
Varme den tilstraakkelige civilretlige hjemmel til at justere og anmelde nye
leveringsbesterrtmelser med nye prisbestemmelser. Ankenaevnet p5
EnergiomrSdet har tiltradt denne opfattelse i femasvnte afgerelse af 19.
december 2008 (if. bilag 9). som er refereret ovenfor.

Hensynet til varmeforbrugerne er netop taget i form af Energitilsynets
stillingtagen i sagen. Det taemaerkes herved, at Energitilsynet den 14. november
2005 (bilag 13] har truffet afgerelse i en sag, der var rejst af en varmeforbruger fra
Slagslunde, og herved udtalte:

"/ den konkrete sag md Energitilsynet gere gsldende, at det er den enkelte
varmeforsynings opgave at tilstr&be en rationel drift til beskyttetse afde
tilsluttede forbrugere. Dette indebsrer, at forsyningen iprisen PQ varmt
vand kan lade alle de forhold, derer opregnet i varmeforsyningslovens § 20,
stk. 1, der er udtemtnende. Hensynet til NESA formes overholdelse af
bestemmelseme i varmeforsynlngsSoven ma saledes ga forud for indholdet
af de indgdede kontrakter, jf. Energitilsynets afgerelse a f 21. januar 2005."

§ 10.1. i de oprindelige leveringsbestemmelser har felgende ordlyd :
"Nservserende bestemmelser er undergivet den til enhver tid g&ldende
lovgivnings bestemmelser samt vedtagelser ellerpdlxg i henhold hertil.
SEndringer i n&rvserende bestemmelser er kun gyldige efter anmeldelse til
Konkurrenceradet (Gas- og Varmeprisudvalget) samt meddelelse til
forbrugeren herom."

Det folger af bestemmelsen, at leveringsbestemmelserne er undergivet
lovgivningen og paiasg i henhold hertil. Bestemmelsen indeholder saledes den
fornadne hjemmel til at eendre bestemmelser p3 baggrund af palasg fra
Energitilsynet.

Opmserksomheden henledes tillige pa leveringsbestemmelsernes §. 5.1., der
ligeledes henviser til varmeforsyningsloven.

1.3. Det aktuelle aftolegrundlag
I april 2007 anmeldtes nye leveringsbestemmelser (bilag ti. Disse tradte i kraft i
november 2007.

Leveringsbestemmelserne er generelle for alle E.ON Varmes
varmedlstrlbutionsanlaeg pa Sjaelland.

Leveringsbestemmelserne implementerer princippet om kost-asgte

prisfastsjettelse i henhold til Energitilsynets anbefalinger herom.

2. Antaliet afkunder, der erberert of en sadan iendring
E.ON Varmes leveringsbestemmelser af april 2007 gaelder for vore

• ca. 240 kunder i Slagslunde



• ca. 600 kunder i Skeevinge
• ca. 200 kunder i Hjortekeer

• ca. 1700 kunder i Frederikssund
• ca. 120 kunder i Kelleris ved Helsingar
• ca. 90 kunder i Annebergparken ved Nykabing Sj.
• ca. 400 kunder i 0rslev og Terslev pa Midtsjeelland.

I alt ca. 3350 kunder.

Det bemcerkes, at den i henvendelsert til Forbrugerombudsmanden fremsendte
aftale fra 1995 kun har veeret i brug i Slagslunde, ikke i de andre
forsyningsomrader.
En lignende situation, som den nasrvaarende sag henleder opmasrksomheden pa,
gar sig efter E.ON's umiddelbare vurdering alene gseldende for 1 kunde i
Annebergparken.

Generelt gaslder, at kunderne de forskellige steder har haft forskellige vilkSr, far
leveringsvilkarene gjordes helt ens ved hjaelp af E.ON Varmes generelie
leveringsbestemmel ser.

3. Konsekvenser, herunder bl.a. i forbindelse med opkrsvning af betaling for ydelser
og ophsr af aftalsforholdet
Efter E.ON Varmes opfattelse er konsekvensen af leveringsbestemmelserne, at

fjernvarmens pris nu folgervarmeforsyningsloven i h0|ere grad end det var
tilfseldetfarhen.

Det er korrekt, at dette en raskke steder indebserer, at priserne er steget. Man ma
dog tage i betragtning, at varmevasrkernes omkostninger ogsa er steget. Det
guelder f.eks. omkostningeme til indkab af gas, der steg voldsomt indtil midten af
2008. Havde en forbruger haft individuel olieopvarmning, ville prisstigningerne
havde vasret af samme storrelse pa grund af korrelationen mellem olie- og
naturgaspriserne.

4. Relationen mellem E.ON og den oprindelige leverander/aftalepart
E.ON Varme Danmark ApS er den samme leverander/aftalepart (samme CVR-nr.)
som den tidligere leverander/aftalepart, Nesa Varme A/S.

Afsluttende bem&rkninger
Det er afgarende at have eje for, at varmeforsyning i Danmark er et monopol og
ganske taet offentligt reguleret, herunder navnlig med hensyn til priser og vilkar.

Energitilsynet har i sin praksis udstedt en raekke retningslinjer, som E.ON ensker
at efterieve, ligesom vi onsker at efterleve varmeforsyningsloven.

E.ON finder, at monopol regulerlngen pS omradet - der som et blandt flere hensyn
inWuderer hensynet til forbrugernes varmepriser - skaber den tilstraekkelige
civilretlige hjemmel til at indrette priser og vilkar i overensstemmelse med den
ga=ldende varmeforsyningslov. Hvis Enet^itilsynets offentligretlige afgorelser og

anbefalinger ikke havde privatretlig virkning i forhold til



varmeforsyningsvirksomhedernes kunder, ville Energitilsynets beffljelser savne
den gen n emslagskraft, som er forudsat ved varmeforsyningslovgivningen og den
svrige forsyningsfovgivning. En sSdan retstilstand kan ikke have formodningen
for sig.

Vi mener pa denne baggrund at have ageret i overensstemmelse med den til
enhver tid gceldende markedsferingslovgivning.

Sagen giver anledning til at give udtryk for, at vi naturligvis har fuld forstSelse for
den frustration, som varmeregningemes niveau giver. Vi ma" dog gentage, at
situationen har baggrund 1 vaerkernes struktur, ikke mindst
barmarksproblematikken. Denne problematik kan alene loses af
folkettngspolitikerne i samarbejde med landets kommuner, forsyningsselskaber
og aktive og konstruktive forbrugere.

Vi star naturligvis til radighed for opklarende sporgsmal ellerfysisk made, hvis
Forbrugerornbudsmanden mStte finde behov herforeller nytte heraf.

Medvenlighilsen

E.ON Varme'ftanmark ApS

Thomas Andersen Thrane
Koncernjurist


