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Slagslunde den 14. august 2007

Ankenævnet på Energiområdet
Nyropsgade 30
1780 København V.

Vedr. kontrakter om fjernvarmelevering, sag nr. 4/1920-0301-0093.
Slagslunde Fjernvarmelaug har modtaget Deres brev af 1. august 2007, hvoraf det fremgår, at De er
meget i tvivl om, hvorvidt fjernvarmelauget kan klage på alle medlemmers vegne.
Af ankenævnets vedtægter fremgår det af § 1, stk. 2, at den private klager skal stå i direkte kundeforhold med det energiselskab, der klages over, og i stk. 3 at der ved en forbrugeraftale forstås en aftale,
som et energiselskab indgår som led i sit erhverv, når den anden part (den private forbruger) hovedsageligt handler uden for sit erhverv .
I den anledning skal vi gøre opmærksom på, at det af den aftale, som hver enkelt medlem indgik med
NESA i forbindelse med tilslutningen til NESAs kraftvarmeværk i Slagslunde, udtrykkeligt fremgår, at
aftalen indebærer, at der oprettes et forbrugerstyret fjernvarmelaug, der er kontaktorgan mellem fjernvarmeforbrugeren og NESA (bilag 6 til vort brev af 21. maj 2007 til ankenævnet).
I § 2 i vedtægterne for Slagslunde Fjernvarmelaug står, at foreningens formål er at fungere som interesse- og kontaktorgan mellem NESA, der ejer og driver Slagslunde Kraftvarmeværk og foreningens
medlemmer, der aftager fjernvarme fra kraftvarmeværket. Foreningens vedtægter er indsendt til ankenævnet som bilag 11 sammen med vort brev af 28. juli 2007.
Som det fremgår, er der tale om et foreningsforhold af en sådan fasthed, at foreningen udgør et selvstændigt retssubjekt af private forbrugere, der alle står i direkte kundeforhold med energiselskabet. Det
er således uomtvisteligt, at fjernvarmelauget repræsenterer de medlemmer, der hver især har indgået
det nøjagtigt samme kontraktforhold med energiselskabet. Der er derfor en klar logik i, at det er fjernvarmelauget, der som en kollektiv enhed indbringer klagen for ankenævnet, fremfor at hver enkelt forbruger indsender sin personlige klage. Da den afgørelse, som ankenævnet når frem til, har virkning for
varmeleverandøren, betyder det i øvrigt, at afgørelsen vil få samme konsekvens for alle de forbrugere,
der er omfattet af det samme kontraktforhold, uanset hvem der indbringer klagen.
Ankenævnet bedes tage disse bemærkninger med i sin behandling af kompetencespørgsmålet.

Bestyrelsen holdt møde den 12. juni 2007. Dagen efter modtog jeg som formand E.ON Varmes svar på
vores klage, der herefter blev e-mailet til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved et telefonisk møde den
14. juni 2007 besluttede bestyrelsen at følge E.ON Varmes henvisning til muligheden for at indbringe
sagen for Ankenævnet på Energiområdet. Referat af dette møde er vedlagt dette brev som bilag 13 til
sagen. Bestyrelsesreferater bliver altid underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på det
næstfølgende bestyrelsesmøde.
Klagegebyret på 150 kr. er indbetalt via netbank den 9. august 2007.
Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev

