
Slagslunde 
Fjernvarmelaug

Fællesmøde
Mandag den 20. september 

2010



• Advokat Jan Torp Hansen 
• Advokat Majken Maegaard 

Albrechtsen



Program

• Velkomst og præsentation af 
advokater

• Kort om sagernes baggrund
• Status på sagerne i forhold til E.ON
• Den enkelte husejers situation

• Mulighederne for at opnå tilbagebetaling
• Behovet for reaktion
• Betaling af kommende opkrævninger
• Økonomi



Program
fortsat

• Den videre strategi
• Reaktion/stævning over for E.ON.
• Handlinger fra den enkelte husejer
• Skridt fra AdvokatHuset Nordsjælland

• Opsamlende bemærkninger og 
spørgsmål

• Tilmelding til gruppesøgsmål



Præsentation 

• Advokat Jan Torp Hansen

• Advokat Majken Maegaard 
Albrechtsen



Sagernes baggrund

• Garanti fra NESA

• Overtaget af E.ON

• Beregning af korrekt pris



Status på sagerne i forhold 
til E.ON

• Retten i Hillerød

• Østre Landsret

• Højesteret?



Den enkelte husejers 
situation

• Mulighederne for at opnå 
tilbagebetaling: 

• Behovet for reaktion:
• Det er meget vigtigt, at hver enkelt 

husstand gør opmærksom på, at man ikke er 
enig med E.ON.

• Dette skal ske ved meddelelse til E.ON.
• Bagud og fremad



Den enkelte husejers 
situation

fortsat

Betaling af kommende opkrævninger:

Betal, men gør det under 
PROTEST!



Den videre strategi

• Reaktion/stævning overfor E.ON:
– Det er nødvendigt at reagere snarest, 

idet kravet i modsat fald kan fortabes 
ved passivitet. 

– Individuelle søgsmål eller 
– Gruppesøgsmål?



Den videre strategi
Gruppesøgsmål

• Gruppesøgsmål er en særlig type 
civil sag, hvor flere personer med 
ensartede krav, kan vælge sammen 
at føre en sag.



Den videre strategi
Gruppesøgsmål - fortsat

• Betingelser:
• Der skal være tale om ensartede krav.
• Retten skal være værneting for mindst 

et af kravene.
• Der skal kunne udpeges en 

grupperepræsentant (f.eks. en 
forening).

• Gruppemedlemmerne skal kunne 
identificeres og underrettes på en 
hensigtsmæssig måde.

• Retten skal skønne, at et 
gruppesøgsmål er den bedste måde at 
behandle  kravene på.



Den videre strategi
Gruppesøgsmål - fortsat

• Det er retten, der beslutter, om et 
gruppesøgsmål er den bedste måde 
at behandle kravene på.

• Det er retten, der udpeger en 
grupperepræsentant – dog kan 
gruppen foreslå en 
grupperepræsentant.



Den videre strategi
Gruppesøgsmål – fortsat
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Den videre strategi

• Handlinger fra den enkelte husejer:
– Indsamling af oplysninger
– Beregning af krav
– Vurdering af situation
– Fremsættelse af krav



Den videre strategi
Økonomi

• Retshjælpsdækning
• Fri proces
• Egenbetaling



Den videre strategi
Økonomi - fortsat

• Retshjælpsdækning:
• Retshjælpsdækning er oftest 

indeholdt i indboforsikring.
• Der er forskellige 

forsikringsbetingelser.
• Oftest en selvrisiko på kr. 2.500,00-

10.000
– Dog, hvis man opfylder betingelser for 

fri proces, skal der ikke betales 
selvrisiko.

• Dækker udgifter til 
sagsomkostninger ved private 
tvister.



Den videre strategi
Økonomi

• Fri proces:
• Økonomisk kriterium

– Enlig, bruttoindtægt, kr. 275.000,00
– Samlevende, bruttoindtægt, kr. 

350.000,00
– Pr. hjemmeboende barn under 18 år 

forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 
48.000,00

• Rimelig grund til at føre proces
• Principielle sager



Den videre strategi

• Skridt fra AdvokatHuset Nordsjælland
– Gennemgang af grundlaget
– Fremsendelse af krav mod E.ON
– Udarbejdelse af stævning til 

gruppesøgsmål
– Afklaring af spørgsmål om 

retshjælpsdækning/fri proces
– Samarbejde med 

Forbrugerombudsmanden



Tilmelding til sagen

• Krav skal rejses over for E.ON snarest

• Evt. stævning bør ske inden 
31.12.2010

• DERFOR tilmelding hurtigst muligt!
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