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ERKLÆRING OM DELTAGELSE I SAG VEDR. 

FJERNVARMEBRUGERE I SLAGSLUNDE MOD E.ON 
 

 

 

 

 

Hermed giver undertegnede 

 

Navn  _______________________  Navn  ________________________ 

Cpr.nr. _______________________  Cpr.nr. ________________________ 

Adresse _______________________    

By  _______________________   

Postnr. _______________________   

Tlf.  _______________________  Tlf.  ________________________ 

Mobil  _______________________  Mobil  ________________________ 

Mailadresse _______________________  Mailadresse________________________ 

 

fuldmagt til, at advokat Jan Torp Hansen, Partnerselskabet AdvokatHuset Nordsjælland, 

Slotsgade 48, 3400 Hillerød, eller anden med tilknytning til AdvokatHuset Nordsjælland og 

som udpeget af advokat Jan Torp Hansen, kan varetage mine/vore interesser i forhold til E.On 

Danmark i spørgsmålet om korrekt betaling for fjernvarme i  Slagslunde. 

 

Samtidig accepteres, at Slagslunde Fjernvarmelaug i fornødent omfang kan fungere som bin-

deled og formidler af generel kommunikation omkring sagen. 
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Med nærværende erklæring afleverer jeg/vi til brug for sagen (det ikke medfølgende bedes 

overstreget): 

 

1. Kopi af fjernvarmeafregninger for 2005/2006 

2. Kopi af fjernvarmeafregninger for 2006/2007 

3. Kopi af fjernvarmeafregninger for 2007/2008 

4. Kopi af fjernvarmeafregninger for 2008/2009 

5. Kopi af fjernvarmeafregninger for 2009/2010 

6. Kopi af oprindelig aftale med NESA 

7. Kopi af købsaftale, hvis huset er overtaget efter fjernvarmeaftale var etableret 

8. Kopi af eventuel korrespondance med E.On om betaling 

9. Årsopgørelse for 2008 (for ægtefæller/samlevende begge opgørelser) 

10. Årsopgørelse for 2009 (for ægtefæller/samlevende begge opgørelser) 

11. Oplysninger om forsikring med retshjælpsdækning, angivelse af selskab og policenr. 

 

Endvidere foretages indbetaling af kr. 2.000,00 incl. moms til AdvokatHuset Nordsjælland, 

Slotsgade 48, 3400 Hillerød, klientkonto i Nordea, Hillerød Afdelingen, reg.nr. 2230, konto nr. 

0691 177 505, mærket ”E.ON” og indbetalers cpr.nr., til sikkerhed for sagsomkostninger, 

herunder for dækning af indledende ekspeditioner i min/vores sag såsom registrering, grund-

læggende undersøgelser og dokumentation samt beregning af krav, der kan rettes mod E.On. 

 

Det er vigtigt, at indbetalingen mærkes med cpr.nr., for at der kan ske korrekt registrering af 

indbetalingen. 

 

Når nærværende erklæring samt beløbet stort kr. 2.000,00 er modtaget af AdvokatHuset 

Nordsjælland, modtager jeg/vi en kvitteringsskrivelse, hvorved bekræftes, at aftale om sagen 

er indgået. Først når en sådan kvitteringsskrivelse er modtaget, kan jeg/vi forvente, at sagen 

er overdraget til AdvokatHuset Nordsjælland. 

 

AdvokatHuset Nordsjælland vil løbende efter behov og mindst ved afslutningen af hvert kvar-

tal orientere samtlige tilmeldte om sagens/sagernes forløb og den aktuelle status. 

 

Individuel direkte orientering af mig/os vil alene ske efter konkret behov. 

 

I øvrigt gælder: 
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Omkring sagens afregning: 

 

Samtidig er jeg/vi blevet orienteret om reglerne for fri proces samt retshjælpsdækning, herunder at fri pro-

ces/retshjælpsdækning kræver, at der kan konstateres en retlig tvist mellem parterne. Der kan således være et indle-

dende arbejde forbundet med sagen, som ikke vil være omfattet af fri proces/retshjælpsdækning. Videre er jeg blevet 

orienteret omkring selvrisiko og maksimumsdækning ved retshjælpsforsikring. 

 

I det omfang jeg/vi er berettiget til det, vil der blive søgt om fri proces/retshjælpsdækning. 

 

Henset til sagens karakter kan en afklaring af spørgsmålet om fri proces/retshjælpsdækning kræve separate forhand-

linger med forsikringsselskabet/Civilstyrelsen i relation til den endelige afklaring af en eventuel dæknings omfang, idet 

der naturligvis vil blive søgt opnået den størst mulige dækning. 

 

Da E.Ons stilling til kravet for nuværende er ukendt, kan der ikke siges noget endeligt omkring de forventelige sags-

omkostninger, lige som det endnu ikke er endeligt afklaret, om og i hvilket omfang et eventuelt søgsmål mod E.On kan 

føres som gruppesøgsmål. Det er dog forudsætningen for nærværende, at min/vores sag kan køres som gruppesøgs-

mål og ikke skal køre som et individuelt sagsanlæg. 

 

I forbindelse med et gruppesøgsmål, vil en væsentlig del af omkostningerne påløbe som fællesomkostninger for grup-

pen og de vil i den forbindelse blive delt ligeligt mellem de enkelte tilmeldte husejere. 

 

Jeg/vi er samtidig blevet gjort bekendt med, at der kan påløbe individuelle omkostninger i forbindelse med f.eks. opgø-

relse af mit/vores krav, indsamling af ekstra dokumentation, særskilt undersøgelser i relation til min/vores sag mv., 

inden den kan tilsluttes et gruppesøgsmål, lige som sådanne individuelle spørgsmål også kan opstå senere i forløbet. 

AdvokatHuset Nordsjælland vil foretage særskilt registrering af det individuelle tidsforbrug. Skulle der opstå behov for 

et særligt individuelt arbejde ud over min/vores sikkerhedsbetaling, vil det ikke blive iværksat af AdvokatHuset Nord-

sjælland før aftale herom foreligger. 

 

Arbejdet med sagen beregnes med udgangspunkt i en timetakst på kr. 2.500,00 incl. moms, dog således at rene eks-

peditionsmæssige handlinger vil blive afregnet med en lavere takst, mens mere komplicerede skridt efter en konkret 

vurdering kan medføre en højere timetakst. Ved den endelig afregning vil der blive foretaget en samlet vurdering af 

sagens og arbejdets karakter samt de involverede interesser, betydningen for parterne samt sagens principielle karak-

ter.  

 

Ændringer og ophævelse: 

 

Såfremt mine/vore kontaktoplysninger måtte ændre sig, eller jeg/vi måtte sælge ejendommen, påhviler det mig/os 

snarest muligt at orientere AdvokatHuset Nordsjælland herom. 

 

Såfremt nærværende fuldmagt ønskes trukket tilbage, skal det ske ved anbefalet skrivelse til AdvokatHuset Nordsjæl-

land, Slotsgade 48, 3400 Hillerød. 

 

Skulle der opstå forhold, som forhindrer AdvokatHuset Nordsjælland i at repræsentere mig/os i sagen, skal AdvokatHu-

set Nordsjælland straks give nærmere begrundet meddelelse herom. 

Øvrigt: 
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AdvokatHuset Nordsjælland og de tilknyttede advokater er medlemmer af Advokatsamfundet og Danske Advokater og 

er således forpligtet til at efterleve de for advokater gældende regler; for nærmere herom kan henvises til Advokat-

samfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

 

Nærmere oplysninger om AdvokatHuset Nordsjælland kan findes på hjemmesiden www.advokathus.dk. 

 

 

 

 

Slagslunde, den      Slagslunde, den 

 

 

 

 

___________________________  ________________________ 
 


