
VESTRE LANDSRET  
RETSBOG

Den 7. august 2019 holdt Vestre Landsret møde i retsbygningen i Viborg.

Landsdommerne John Lundum, Erik P. Bentzen og Neia Volstrup Andersen 
(kst.) behandlede sagen.

Sag BS-221/2016-VLR
(14. afdeling)

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen
(advokat Henrik Puggaard, beskikket)

mod

Aage Heinrich Nüchel
Henning Christensen Tøttrup
Hans Jakob Hedegaard
Lene Christensen
Lars Erik Eegholm
Hugo Ahrendorff Strunge
og
Henry Juul Nielsen
(alle advokat Peter Henrik Würtz)

Landsretten afsagde den 12. juli 2017 kendelse om, at Erstatningsforeningen 
Fjernvarmesagen blev udpeget som grupperepræsentant. Sagen blev udsat på 
parterne bemærkninger vedrørende fastlæggelsen af rammen for gruppesøgs-
målet. 

Landsretten har modtaget sammenfattende processkrift om gruppesøgsmålets 
ramme og sikkerhedsstillelse af 30. januar 2019 og afsluttende bemærkninger af 
6. marts 2019 fra advokat Henrik Puggaard og sammenfattende og afsluttende 
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processkrift om gruppesøgsmålets ramme og sikkerhedsstillelse af 13. februar 
2019 fra advokat Peter Henrik Würtz.

Landsretten afsagde

K E N D E L S E

Landsretten skal i medfør af retsplejelovens § 254 e, stk. 4, fastlægge rammen 
for gruppesøgsmålet. 

Landsretten finder, at den ramme for gruppesøgsmålet, som Erstatningsfore-
ningen Fjernvarmesagen har foreslået, vil være en egnet ramme med henblik på 
at sikre den nødvendige ensartethed i de krav, der skal behandles under grup-
pesøgsmålet. 

De sagsøgtes forslag om, at det tillige skal være en betingelse for, at man kan til-
melde sig gruppesøgsmålet, at man har aftaget varme fra Viborg Fjernvarme i 
perioden fra 28. april 2009 til udgangen af marts 2012, tages ikke til følge. 
Landsretten har lagt vægt på, at det ikke på forhånd kan afvises, at en person 
vil kunne kræve erstatning, alene fordi vedkommende købte et hus/indgik en 
fjernvarmeleveranceaftale med viden om udgifterne som følge af geotermipro-
jektet i Kvols.

Landsretten fastsætter derfor rammen for gruppesøgsmålet i sagen i overens-
stemmelse med Erstatningsforeningen Fjernvarmesagens forslag. 

Under hensyn til, at Civilstyrelsen i medfør af retsplejelovens § 329 har meddelt 
Erstatningsforeningen Fjernvarmeprojektet fri proces til at nedlægge påstand 
som sket, er der ikke grundlag for at tage de sagsøgtes anmodning om, at det 
pålægges de personer, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, at stille sikkerhed.  

T H I  B E S T E M M E S :

Rammen for gruppesøgsmålet i sagen fastlægges således: 

”Hvem kan deltage i gruppesøgsmålet?

Fysiske og juridiske personer, der

1. aftager eller har aftaget fjernvarme via Viborg Fjernvarme i 2014 eller 
senere, 
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2. er indmeldt i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen,

3. ikke har deltaget i styregruppen for geotermiprojektet i Kvols, ikke 
har været medlemmer af byrådet i Viborg Kommune i juni 2012 og ikke 
har været medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i Energi Viborg 
Kraftvarme A/S i 2012 eller senere og 

4. senest 4 uger efter tilmeldingsfristens udløb fremsender en efter 
landsrettens skøn tilfredsstillende dokumentation for at have aftaget 
varme fra Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere, 

kan tilmelde sig gruppesøgsmålet. 

Hvilke krav er omfattet af gruppesøgsmålet?

Gruppesøgsmålet omfatter de deltagende gruppemedlemmers erstat-
ningskrav mod den tidligere ledelse og direktion i Viborg Fjernvarme. 
Kravene er baseret på, at de sagsøgtes adfærd i forbindelse med geoter-
miprojektet i Kvols har været ansvarspådragende og har påført gruppe-
medlemmerne forhøjede udgifter til fjernvarme.”

Landsretten bestemte, at tilmelding til gruppesøgsmålet, jf. retsplejelovens § 254 
e, stk. 6, skal ske til grupperepræsentanten. 

Landsretten bestemte, at grupperepræsentanten skal stå for underretningen af 
personer, hvis krav vil falde inden for rammen for gruppesøgsmålet, om 
retsvirkningen ved at tilmelde sig gruppesøgsmålet, jf. retsplejelovens § 254 e, 
stk. 9, og om de i retsplejelovens § 254 e, stk. 1-7, nævnte forhold. 

Grupperepræsentanten anmodes om at udfærdige et udkast til åbningsunder-
retning. Landsretten finder det hensigtsmæssigt, at grupperepræsentantens ud-
kast til åbningsunderretning fremsendes til landsretten og advokat Peter Hen-
rik Würtz forud for landsrettens stillingtagen til åbningsunderretningens ind-
hold. Fristen herfor fastsættes til den 6. september 2019. Inden samme frist skal 
grupperepræsentanten fremkomme med forslag til, hvordan de potentielle 
gruppemedlemmer skal orienteres om muligheden for at tilmelde sig gruppe-
søgsmålet, herunder om der foruden direkte underretning til medlemmerne af 
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen skal foretages underretning ved be-
kendtgørelse i aviser mv., og i givet fald i hvilke aviser mv. 

Sagen udsat.
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