
FORBRUGEROMBUDSMANDEN

Marie Louise Allerslev
Egetoften 7
Slagslunde
DK-3660 Stenl0se

E.ON Varme Danmark ApS

Forbrugerombudsmanden skal hervcd vende tilbage.

Vi bar i dag sendt vedlagre brev til E.ON Varme Danmark ApS.

Som del fremgar, har vi besluUet, at vi ikkc pa det foreliggende grundlag
vil ga yderligere ind i sagen pa nuvcerende tidspunkt.

Vi ma i stedet henvise Dem til eventuett at drflfte sagen med en advo-
kat. Som anf0rl vores brev til E.ON Varme Danmark ApS forbeholder
Forbru gerombudsmanden sig ret til eventuelt at indtrade i en retssag
mellem en eller flere forbrugere i forening pa den ene side og selskabet
pa den andcn side. Skulle en sadan situation opsta, er De velkornmen til
at vende tilbage. Vi vil herefter vurdere, hvifken rolle Forbrugerom-
budsmanden eventuelt vi! kunne spille i den forbindelse.
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Alt.: Thomas Andersen Thrane

FORBRUeEROMBUDSMANDEN

/Endring af et uopsigeligt aftaleforhold Amagerfssiiedvej 56

2300 Kebenhavn S

Forbrugerombudsmanden har den 12. januar 2010 modtaget et brev fra T,t 32669000
Dem som svar pa vores henvendelse af 18. december 2009. Fax 32 66 90 45

CVR-nr. 102948 19
Vi forstar Deres svar sadan, at De bl.a. pa baggrund af forhandlinger med f0fbrugerombudsman6en@fs dk
Energitilsynet, hcrunder ogsS i lyset af Energililsynets afg0relse af 9. de- www f0rtjrugerombudsmanden dk
ccmber 2009, i slutningcn af 2009 har ajndret Deres priser, herunder for-
delingcn mellem de forbrugsafhasngige eiementcr og de forbrugsuafhten-
gige eiementcr. Denne sndring ga;lder ogsa for Slagslunde, hvor et

abonnement herefter i varmearet 2009/10 falder fra 6.4871,25 kr. til "*H«iTwmiii.TwiiT
1.750 kr., og et arcalbidrag falder fra 70 kr./m2 til 52,59 kr./m2.

De henviser i Deres svar til H0jesterels dom gcngivet i U 1987.422,
hvorefter H0jesteret fastslog, at der ikke var grundlag for tilsidesxttel.se
af monopolmyndighedcrnes vurdering af, at et fjemvannev&rks vilkar
om 20 ars aftagepligt for forbrugere burde ophxves.

Uanset at den konkretc klagers aftale om tilslutning til kraftvarmevterket
i Slagslunde er indgact primo 1996, hvoraf bl.a. fremgar, at forbrugeren
er bundet i en periode pa 20 ar fra idriftstettelsen, anerkender De, at for- Meaiem at international consumer
brugeren har mulighed for al opsige varmeleveringen mcd et varsel pa 18 Protection & Enforcement Network
maneder til udgangen af et varrnear. (ICPEN)

Det bem^rkes, at Forbrugerombudsmanden ikke hcrved ntermere er gaet
ind i overvejelser omkring rimelighedcn af opsigelsesvarslcts Itengde el-
ler udtrEedelsesudgiftcmeS St0rrelse. Fotbtugerslyrelsen varetager

Vi bemserker dog, at det forhold, at en forbruger har mulighed for opsige sekretariatsopgaver
en aftale, ikke som en refleksvirkning f0rer til, at en erhvervsdrivende
ensidigt kan opsige eller sndre en aftale i strid med den indgaede aft ales
ordlyd.

Sammenfattende har vi noteret os Deres synspunkter og har vurderet, at
vi ikke vil foretage ydcrligere pa det foreliggende grundlag. Vi g0r dog
samtidig opmierksom pa, at vi ikke herved pa nogen made har anerkendt
Deres fremgangsmadc i forbindelse vilkarsiendringerne. Hvis en eller
fie re forbrugere i forening indleder retslige skridt mod Dem, forbehotder
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Forbrugcrombudsmandcn sig ret til eventuelt at indtrade i sagen til st0tte
for den/de pag;eldende. Dette gielder ogsa, hvis retssag rejses af Dem.

Kopi af dette brev sendes til Marie Louise Allerslev og Energitilsynet.

Med venlig hilsen
Pa Forbrugerornbudsmandcns vegne

Charlotte Bruun Windahl
Specialkonsulertt, proced0r


