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RESUMÉ 
1. I notatet belyses situationer, hvor konkurs/ betalingsstandsning/ tvangsaukti-

on har været et forhold, der har haft indflydelse på energiprisudvalgenes vedtagel-

ser.  

 

2. Ikke kun forbrugerens økonomiske sammenbrud eller overhængende fare for 

samme, har været vurderet, men også forsyningsvirksomhedens vaklende økonomi 

(i forbindelse med sideordnede aktiviteter) har været til bedømmelse.  

 

3. Notatet skal ses i sammenhæng med et tidligere udarbejdet notat vedrørende 

restanceinddrivelse og depositumstillelse, der blev behandlet af Tilsynet den 26. 

august 2002, hvor Tilsynet blandt andet tilkendegav, at Tilsynet ikke fandt grund-

lag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier vedrørende restanceinddrivelse og 

depositumstillelse.  

 

4. Notatet er også tænkt som et arbejdsredskab for sekretariatet.  

 

5. Forsyningsvirksomhedens retlige stilling overfor forbrugeren er, for så vidt ikke 

anderledes i tilfælde af konkurs etc., end hvis en forbruger på grund af almindelig 

pengenød løbende ikke betaler et hvilket som helst skyldigt beløb rettidigt.  

 

6. I forbindelse med en konkursbehandling finder der et samlet opgør sted mellem 

forbrugerens kreditorer, og forsyningsvirksomheden må "stille op" på lige for med 

andre kreditorer. Forsyningsvirksomheden har i sammenbrudssituationen fortsat 

de samme muligheder for at sikre betaling for fremtidige leverancer, som i tilfælde 

af manglende betaling i øvrigt, herunder afbrydelse af forsyningen.  
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7. Uanset om forsyningsvirksomheden har fulgt den foreskrevne restanceinddri-

velsesprocedure, og overholdt de foreskrevne varslinger og frister, og således er 

berettiget til at afbryde forsyningen, bør forsyningsvirksomheden underrette boets 

bestyrelse om en forstående afbrydelse, idet boets værdi kan blive voldsomt for-

ringet ved afbrydelsen. Forsyningsvirksomheden bør gøre bobestyrelsen opmærk-

som på muligheden for fortsat leverance af energi mod egentlig sikkerhedsstillelse.  

 

8. Endvidere omhandler notatet spørgsmålet om eventuel pantesikring af et værks 

krav på betaling for energileverancer. Udvalgene har fundet det urimeligt, om en 

forsyningsvirksomhed kræver pantesikring af betalingskravet for energileverancer.  

 

9. Af grundmaterialet fremgår 3 større sagskomplekser vedrørende forsyningsvirk-

somheder, nemlig 1) Sønderjyllands Højspændingsværks engagement i Sønderjyl-

lands Maskinfabrik A/S, 2) SEAS´s sideordnede aktiviteter, og 3) NESA´s forsøg 

på eller mulige overtagelse af SEAS.  

 

10. I disse sagsforløb har spørgsmålet om en forsyningsvirksomheds konkurs 

og/eller betalingsstandsning været en fremtrædende faktor.  

 

11. Hovedspørgsmålet i de tre sagskomplekser har været, i hvilket omfang tab i 

forbindelse med sideordnede aktiviteter har kunne indregnes i hovedselskabets 

elpriser.  

 

12. Dette er klarest formuleret i forbindelse med elprisudvalgets drøftelser af Kon-

kurrenceankenævnets afgørelse af 8.december 1993 vedrørende NESA´s forsøg på 

at overtage SEAS.  

 

13. I sagen vedrørende SEAS´s sideordnede aktiviteter vedtog Elprisudvalget den 

28. september 1993 at tillade, at selskabets tab på den sideordnede aktivitet, gart-

neridrift blev indregnet i elpriserne, på betingelse af, at selskabet iværksatte skridt 

til økonomiske indkapsling af aktiviteterne, så risikoen for forbrugerne blev fast-

lagt. Afviklingen af den sideordnede aktivitet skulle foretages med henblik på 

risikominimering.  

 

14. Afgørelsen blev truffet på baggrund af, at selskabets ledelse havde disponeret i 

strid med loven og påførte selskabet tab. Et sådant tab måtte på denne baggrund 

betragtes som en nødvendig omkostning, idet en betalingsstandsning eller konkurs 

ville være dyrere for forbrugerne end indregning af tabet.  

 

15. Konkurrenceankenævnet ophævede den 8. december 1993 udvalgets beslut-

ning, ud fra den opfattelse, at loven indeholder en klar stillingtagen til de proble-

mer, sideordnet virksomhed giver anledning til, mens udvalgets administration 

havde været baseret på den opfattelse, at lovens regulering af sideordnet virksom-

hed og elprisfastsættelse i den foreliggende situation måtte håndteres i lyset af 

lovens overordnede formål om lavest mulige priser for forbrugerne.  
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16. Ankenævnet fastslog, at udgifter ved sideordnede aktiviteter ikke kunne indgå 

i elprisen, men udvalget havde ment, at situationen var en anden, når der ikke blot 

var tale om udgifter, men et definitivt lidt, uopretteligt, konkurstruende tab, fordi 

konkurs som alternativ til prisindregning vil være en dyrere løsning for forbruger-

ne.  

 

17. Nævnet underkendte således udvalgets formålsbestemte, prisminimerende 

fortolkning og lod ordlyden af priskalkulationsforskriften i den daværende elfor-

syningslovs § 9 (se gældende lovs § 69) være afgørende uden hensyn til konse-

kvenserne for forbrugerne.  

 

18. Et koncentrat af disse 3 sagskomplekser er gengivet i et afsnit under sagsfrem-

stillingen.  

 

19. Grundlaget for indstillingen er referaterne fra Gas- og varmeprisudvalgets og 

Elprisudvalgets møder frem til 1. januar 2000.  

 

20. Grundmaterialet er indeholdt i medfølgende 2 bilag.  

 

AFGØRELSE 
21. Energitilsynet vedtog  

 

22. at Energitilsynet fortsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere og 

værker vedrørende situationer, hvor konkurs/ betalingsstandsning/ tvangsauktion 

er af betydning,  

 

23. at Energitilsynet ikke på nuværende tidspunkt finder grundlag for at ændre de 

hidtil fastlagte retningslinier for, hvorledes en forsyningsvirksomhed med rimelig-

hed kan og skal handle i tilfælde af konkurs/ betalingsstandsning/ tvangsauktion,  

 

24. at Energitilsynet - i lighed med energiprisudvalgene - ikke finder, at det er 

rimeligt, at en forsyningsvirksomhed sikrer sit betalingskrav ved pant i den energi-

forsynede ejendom.  

 

SAGSFREMSTILLING 
25. Energiprisudvalgene har i en række tilfælde behandlet spørgsmålet om, hvor-

ledes en forsyningsvirksomheds stilling er, i tilfælde af, at en forbruger går kon-

kurs, går i betalingsstandsning eller den energiforsynede ejendom sættes på 

tvangsauktion.  

 

26. Endvidere har forsyningsvirksomheders økonomiske problemer været til vur-

dering.  

 

27. Endelig er spørgsmålet om pantesikring af forsyningsvirksomhedens krav på 

betaling i forbindelse med energileverancer været vurderet.  

 

28. Det bemærkes i forbindelse med dette notats emneområder, at der er udfærdi-

get et selvstændigt notat vedrørende energiprisudvalgenes praksis vedrørende "Re-

stanceinddrivelse/ Depositumstillelse".  
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ENERGIPRISUDVALGENES TIDLIGERE BEHANDLING 

29. Grundmaterialet vedrørende Gas- og varmeprisudvalgets og Elprisudvalgets 

tidligere berøring med og behandling af spørgsmål vedrørende konkurs/ betalings-

standsning/ tvangsauktion og pant er indeholdt i medfølgende to bilag.  

 

30. Grundmaterialet er hentet fra referaterne fra udvalgenes møder.  

 

31. I bilag 2 vedrørende Elprisudvalget er omtalt en række sagskonplekser vedrø-

rende h.h.v.  

 

32. 1) Sønderjyllands Højspændingsværks engagement i Sønderjyllands Maskin-

fabrik A/S, behandlet 15. december 1992, 14. september 1993, 13. december 1993 

og 10. januar 1994,  

 

33. 2) SEAS´s sideordnede aktiviteter, behandlet 14. september 1993, 28. septem-

ber 1993 og 13. december 1993 og  

 

34. 3) NESA´s overtagelse af SEAS, behandlet 30. maj 1994, 18. juli 1994 og 25. 

juli 1994.  

 

35. Det centrale i nævnte tre sagskomplekser, har ikke været, at en forbruger er 

gået konkurs eller i betalingsstandsning, men derimod elforsyningsvirksomhedens 

økonomiske vanskeligheder, i forbindelse med udøvelse af sideordnet aktivitet.  
 
ORGANISATIONERNES NUGÆLDENDE VEJLEDNINGER:  

DANSKE FJERNVARMEVÆRKERS FORENING 

36. Foreningens vejledning vedrørende "Almindelige betingelser" er taget til 

efterretning af Gas- og varmeprisudvalget den 9. maj 1994.  

 

37. Vejledningen, der senest er revideret i januar 1998, indeholder blandt andet 

følgende:  

 

38. "Stikledning/stikledningsbidrag  

 

39. 2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til 

ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen".  

 

40. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af værkets tarif. 

VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, dog under 

hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet.  

 

41. Ad 2.9 Af hensyn til risikoen for at ejendommen sælges på tvangsauktion, bør 

værket forlange, at såvel tilslutningsbidraget som stikledningsbidraget betales 

inden arbejdets udførelse."  

 

42. Foreningens vejledning vedrørende "Restancer" (senest revideret i september 

2002), indeholder blandt andet følgende:  

 

43. "Betalingsstandsning  
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44. Ifølge konkursloven foreligger der en betalingsstandsning, når en skyldner 

ikke mener sig i stand til at opfylde sine forpligtelser, og derfor anmelder, at han 

har standset sine betalinger.  

 

45. En anmodning om betalingsstandsning sker til skifteretten og kan alene ske på 

skyldnerens eget initiativ.  

 

46. Ved anvendelse af konkurslovens regler gælder, uanset om det drejer sig om 

betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord eller gældssanering, det altoverve-

jende hovedprincip, at alle kreditorer stilles lige, hvilket vil sige, at alle leveran-

dørkrav fra før konkursen skal behandles ens. Disse krav betegnes efter konkurs-

lovens bestemmelser som simple krav.  

 

47.Betalingsstandsning er et generelt ophør med frivilligt betaling af gæld som 

følge af aktuel eller forventet manglende betalingsevne. Formålet er således at 

opnå et "pusterum", det vil sige en betalingshenstand med henblik på at afværge 

en eventuel truende konkurs.  

 

48. Ved betalingsstandsning bør der afkræves forbrugeren og det beskikkede til-

syn med betalingsstandsningen en afklaring af fremtidige betalingsforhold. Det er 

ved betalingsstandsning særligt vigtigt at modtage løbende betaling og have sik-

kerhed for betaling af fremtidigt forbug. Betaling heraf har fortrinsret i forhold til 

almindelige leverandørkrav - hvis der efterfølgende sker konkursbehandling - 

men er dog efterstillet konkursomkostningerne. Erfaringsmæssigt sluttes en del 

konkursboer uden at der er fuld dækning til de leverancer, der eventuelt på kredit 

er sket i betalingsstandsningsperioden.  

 

49. Opgørelsen af fjernvarmeværkets krav sker pr. fristdag, dvs. den dag da skifte-

retten modtog begæring om betalingsstandsning."  

 

50. -----  

 

51. "Konkurs  

 

52. Er en skyldner insolvent skal hans bo tages under konkursbehandling, når det 

begæres af skyldneren eller en fordringshaver. En skyldner anses som insolvent, 

hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, med-

mindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.  

 

53. Formålet med konkurs er at skaffe bedst mulig fyldestgørelse af de krav, der 

hvilede på skyldneren ved konkursdekretets afsigelse dvs. konkurskravene.  

 

54. Reglerne om konkurs bygger på grundprincippet om ligelig fyldestgørelse af 

skyldnerens kreditorer. Dette princip er dog i nogen grad modificeret med reglerne 

om konkursordenen.  

 

55. Når en forbruger går konkurs, skal fjernvarmeværket derfor opgøre varmefor-

bruget den dag konkursdekretet er afsagt, og kravet om betaling for dette forbrug 

skal anmeldes til kurator. Kurator indstiller herefter til skifteretten, hvorvidt kravet 

bør anerkendes.  
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56. Det er den i konkursloven opremsede konkursorden, der afgør, hvilken stilling 

et krav skal have, og det følger heraf, at fjernvarmeværkets krav på betaling af 

varme opgjort frem til og med fristdagen betragtes som et simpelt krav. Dette ind-

bærer, at der er fordringer, der skal dækkes før fjernvarmeværket. Hvilket igen vil 

sige, at der er stor risiko for at fjernvarmeværket ikke får dækket sin fordring fuldt 

ud.  

 

57. Ved konkurs eller tvangsakkord skal varmeværket forholde sig som beskrevet 

i forbindelse med anmeldelse i et dødsbo, når det drejer sig om at anmelde eventu-

elle krav, som allerede (dvs. frem til konkursdagen, hvor skifteretten har afsagt 

dekret om konkurs) er opstået. Anmeldelse skal ske til kurator, der som regel er en 

advokat, og oplysning om kurators navn kan får ved henvendelse til skifteretten.  

 

58. For så vidt angår fortsat levering er det meget vigtigt at afkræve kurator en 

stillingtagen til, om boet vil aftage varme, således at der hermed skabes en sikker-

hed for, at krav på betaling af fortsat varmeleverance og betaling af fast bidrag er 

et såkaldt massekrav, dvs. en fortrindsberettiget omkostning. Det er dog alligevel 

både rimeligt og tilrådeligt at kræve, at der løbende betales fra konkursboets side, 

idet en fortrinsberettiget status ingen lunde til enhver tid og i ethvert konkursbo er 

tilstrækkeligt til at sikre betaling. Der bør således ikke gives kredit på baggrund af 

denne status."  

 

59. -----  

 

60. "Tvangsauktion  

 

61. Fordringer på betaling af varmeleverancer såvel som fast bidrag i forbindelse 

hermed, er fordringer, der retter sig mod forbrugeren, altså den person eller det 

firma, der ejer ejendommen. Leverancerne af varme hæfter ikke på ejendommen 

og har ingen panteret, og en ny ejer af ejendommen kan således ikke afkræves 

betaling af en tidligere restance. Dette gælder således også for den, der erhverver 

en ejendom på tvangsauktion.  

 

62. Derfor har varmeværket heller ikke nogen særlig anledning til at gøre kravet 

op i forbindelse meden tvangsauktion. Værket bør derimod være opmærksom på, 

at der i forbindelse med en tvangsauktion kan opnås oplysning om, hvem den nye 

ejer er, således at kravet om betaling fra auktionens gennemførelse kan rettes over-

for den nye ejer for så vidt angår tiden efter auktionen.  

 

63. Såfremt varmeværket er bekendt med auktionen, er det anbefalelsesværdigt at 

meddele fogedretten eller tvangsautionsrekvirenten, om der vil blive afkrævet et 

genoplukningsgebyr hos den nye forbruger.  

 

64. I en sådan situation vil værket formentlig være berettiget til at opkræve er gen-

oplukningsgebyr hos den nye ejer, idet den nye ejer har været bekendt med det 

forhold, at ejendommen er tilsluttet fjernvarme, som dog er afbrudt, og der derfor 

vil blive afkrævet et genoplukningsgebyr.  
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65. Det skal dog bemærkes, at det er DFF´s erfaring, at mange værker også i denne 

situation frafalder kravet om genoplukningsgebyr ud fra den betragtning, at det er 

en dårlig måde at starte et nyt kundeforhold op på.-----  

 

66. Genoplukningsgebyret skal selvfølgelig fremgå af værkets takstblad og således 

være anmeldt til Energitilsynet, og genoplukningsgebyret skal svare til de omkost-

ninger  
 
DANSK ENERGI 

67. Den 7. maj 2002 behandlede Energitilsynet ELFORs "Vejledende bestemmel-

ser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Elbenyttelsesaf-

talen)  

 

68. Tilsynet vedtog  

 

69. at meddele ELFOR, "at netselskaberne indtil videre kan påregne, at deres an-

meldelse i medfør af elforsyningslovens § 76 af vejledningen uændret som leve-

ringsbetingelser ikke vil give anledning til indsigelse fra Tilsynets side.  

 

70. Netbenyttelsesaftalen indeholder blandt andet følgende:  

 

71. "Betalingsstandsning, konkurs m.v.  

 

72. I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, dødsbobehandling m.v. sker ind-

drivelse af skyldige beløb samt fortsat nettilslutning udover datoen for betalings-

standsningen, konkursen, dødsfaldet m.v. efter vejledende retningslinier. Disse 

retningslinier udleveres ved henvendelse til netvirksomheden.  

 

73. Kommentar  

 

74. Frem til fristdagen vil netvirksomhedens fordring være et simpelt krav på linie 

med de øvrige kreditorer i boet.  

 

75. Netvirksomheden bør kontakte bobestyreren/kuratoren hurtigst muligt efter 

fristdagen, når netvirksomheden får kendskab til konkurs etc. med henblik på 

boets eventuelle indtræden i den eksisterende aftale, samt muligheden for at kræve 

sikkerhedsstillelse for betalingen for den fortsatte nettilslutning."  
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GRUNDMATERIALET 

76. Et koncentrat af de af Energiprisudvalgene trufne afgørelser kan gengives så-

ledes:  
 Gas- og varmeprisudvalget  

21/10/81 Ejendommens ejer gået i betalings-

standsning. Panthaver betalte re-

stance under protest. 

Urimeligt at søge restance inddre-

vet ved trussel om afbrydelse. 

2/11/81 Kommunal forsyning ønskede 

tinglyst pantesikring på 20.000 kr. 

pr. parcel i udstykningsområde. 

Urimeligt, da ulige vilkår inden for 

forsyningsområdet. 

3/5/82 Kommunalt værks prisfastsættelse 

ved overtagelse af værk efter li-

kvidation. 

Urimeligt at opkræve højere pris, 

end den anmeldte. Ikke urimeligt 

at underdækning inddækkes ved 1) 

at lade beløbet indgå i afskriv-

ningsgrundlaget i det kommunale 

værk, 2) at lade beløbet indgå i 

grundlaget for fremtidig prisbereg-

ning eller 3) at opkræve et beløb 

hos de enkelte forbrugere i det 

likviderede værk. 

21/6/82 Ny ejers betaling af restance ved 

tvangsauktion 

Urimeligt at gøre køber ansvarlig 

for aftaget før konkursen. 

21/6/82 Genoptagelse af varmeforsyning 

efter tvangsauktion 

Urimeligt at kræve ny ejer for 

tidligere ejers forbrug. Urimeligt at 

opkræve ny tilslutningsafgift. 

Ejerskifte er ikke udmeldelse. 

Aftaleretlige forhold henhøre un-

der domstolene. 

14/10/82 Betaling af gæld ved nedlæggelse 

af et værk. 

Ikke kompetence vedr. forhold før 

lovens ikrafttræden. Eventuelt 

erstatningskrav og fritagelse for 

betaling af gæld iflg. pantebrev 

henhører under domstolene. 

14/3/83 Tvangsauktionskøber var blevet 

afkrævet betaling for tidligere ejers 

restance. 

Urimeligt at stille kravet uanset 

tinglyst deklaration herom. 

2/5/83 Tvangsauktionskøber afkrævet be-

taling for tidligere ejers restance. 

Urimeligt. 

29/8/83 Tvangsauktionskøber afkrævet be-

taling for tidligere ejers restance. 

Urimeligt. 

7/11/83 Tvangsauktionskøber afkrævet be-

taling for tidligere ejers restance. 

Urimeligt. Efterfulgt af pålæg. 

13/2/84 Køber ansvarlig for sælgers gæld. Urimeligt. Krav kan ikke gøres 

gældende efter tvangsauktion. 

14/5/84 Anmeldte priser efter likvidation 

taget til efterretning. 

Rimeligt at hver forsyning (forbru-

ger') afholdt egne omkostninger. 

6/5/91 Uregelmæssig administration i 

grundejerforening resulterede i 

konkurs. 

Påbud om ikke at afbryde forsy-

ningen, før den enkelte husejer 

havde taget stilling til tilslutnings-

forslag. 

23/9/91 Uregelmæssig administration i 

grundejerforening resulterede i 

konkurs. 

Endelige vilkår for overgang til 

individuel tilslutning indsendt 

18/11/91 Uregelmæssig administration i Ikke urimeligt ikke at genoptage 
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grundejerforening resulterede i 

konkurs. 

forsyningen til de husejere, der 

ikke indgik individuel leveringsaf-

tale. 

10/5/93 Anpartsfinancieret halmvarme-

værk gik i betalingsstandsning. 

Forhandling med kommunen om 

garanti for fortsat drift, og kom-

munens overtagelse af værket. 

6/11/95 Foretaget sanering af værkets 

økonomi, med forøgelse af fast 

afgift til følge. 

Uenighed om, hvorvidt der forelå 

kontraktbrud var et domstolsanlig-

gende. Tarifferne ikke urimelige. 

Foretaget udlæg hævet af Lands-

retten. 

17/11/97 Foretaget sanering af værkets 

økonomi, med forøgelse af fast 

afgift til følge. 77. 

Ved civilt søgsmål fastslået, at 

værket var berettiget til at forhøje 

den fast afgift som sket. 

 Elprisudvalget  

6/10/80 Efter erhvervsvirksomheds kon-

kurs truet med afbrydelse af forsy-

ning til privatbeboelse 

Urimeligt. Forbrugsrestancer ved-

rørende erhvervsvirksomhed må 

anmeldes i konkursboet. Dom-

stolsanliggende, om krav kan gøres 

gældende mod ægtefællen, som 

boligejere. 

22/6/81 Krav om depositum over for for-

brugere, der skønnedes at være 

usolide, ville blive frigivet, når 

betalingsbetingelserne havde været 

overholdt i 8 kvartaler. 

Ikke grundlag for at gribe ind 

overfor nægtelse af at frigive 

bankgaranti. 

7/12/81 Trussel om lukning anvendt som 

inkassomiddel for forbrugsrestance 

vedrørende en på tvangsauktion 

bortsolgt ejendom 

Urimeligt at søge restancen indre-

vet ved afbrydelse af eller ved 

trussel om afbrydelse til tidligere 

ejers nye forbrugssted, til den 

bortsolgte ejendom eller til ejen-

dom, der ejes af den tidligere ejers 

ægtefælle. Domstolsanliggende. 

7/12/81 Spørgsmål om indregning af tab 

ved evt. konkurs efter nedsættelse 

af krav om garantistillelse. 

Forhåndstilsagn: Under forudsæt-

ning af, at leveringsbetingelserne 

udformes, så aftagerne behandles 

efter rimelige forretningsmæssige 

principper, vil tab på debitorer 

kunne indregnes i priserne.!! 

8/2/82 Trussel om afbrydelse til bolig ved 

restance på erhvervsvirksomhed 

Urimeligt. 

8/2/82 Forbrugsrestance vedrørende ejen-

dom, afhændet ved konkurs, søgt 

inddrevet ved afbrydelse eller 

trussel om afbrydelse til tidligere 

ejers nye forbrugssted eller til den 

ejendom, der ejes af den tidligere 

ejers ægtefælle. Restancen vedrør-

te tiden før konkursen. 

Urimeligt. Ægtefælles hæftelse 

henhører under domstolene. 

5/4/82 Depositumstillelse ved konkurs Ikke indvending mod krav om 

depositum overfor et konkursbo. 

5/4/82 Depositumstillelse ved tvangsauk-

tion 

Ikke indvending mod krav om 

depositum overfor tvangsauktions-

køber. 

5/4/82 Afbrydelse af elforsyningen med Ikke indvending mod strømafbry-
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frostskade for ca. 25.00 til følge på 

fraflyttet ejendom, senere solgt ved 

tvangsauktion. 

delse. 

28/6/82 Vedtægter indeholder bestemmel-

ser om tvangsauktion, om udtræ-

delse og om opgørelse af andele. 

Betingelser om indskud og andels-

haverstatus omfattet af elforsy-

ningslovens § 10. Udbetaling af 

indskud til sælger ved ejendoms-

overdragelse kan have urimelige 

virkninger. 

11/4/83 Forbruger overtog ægtefælles gård 

på tvangsauktion. Krav om deposi-

tum. 

Ikke indvending mod kravet, der 

må bortfalde, hvis det dokumente-

res, at der ikke er økonomisk risi-

ko. 

28/6/83 Restance vedrørende en på tvangs-

auktion solgt ejendom søgt inddre-

vet ved afbrydelse eller trussel 

herom på nyt forbrugssted eller 

ægtefælles ejendom. 

Urimeligt. Krav om depositum 

begrundes i kundes økonomiske 

forhold. 

26/9/83 Ved overdragelse af ejendom ved 

tvangsauktion udbetales sælgers 

indskud minus restancer til den på 

sælgers vegne berettigede. 

Ikke acceptabelt. 

25/6/84 Ansvarsfraskrivelsesbestemmelser 

i leveringsbetingelser behandlet. 

Almindelig varsling ikke tilstræk-

keligt, hvis der kan ske skade, der 

evt. er under tvangsauktion. 

Leveringsbetingelser tiltrådt. 

17/3/86 Ejendom overtaget på tvangsaukti-

on. 

Urimeligt at køber hæftede for 

forbrug indtil tidligere lejers fra-

flytning. Afgørelsen ophævet af 

ankernævnet på grund af specielle 

forhold. Udgangspunktet dog fort-

sat det samme. 

16/3/87 Forbruger overtaget døgnbutik 

efter ægtefælles konkurs. 

Ikke grundlag for at gribe ind 

overfor krav om sikkerhed. 

25/5/87 Afbrydelse af forsyningen til for-

bruger, der de sidste 5 år ikke 

havde betalt rettidigt og som gik på 

tvangsauktion. Rykkerprocedure 

overholdt. Tilbagehold i depositm. 

Ikke fundet urimeligt, idet ikke 

ændring i risikoen. 

10/12/90 Efter overtagelse i god tro på 

tvangsauktion konstateret, at leve-

ringsomfanget er større end regi-

streret. 

Urimeligt at kræve betaling for 

installationsudvidelsen af tvangs-

auktionskøberen. 

15/12/92 Sideordnet virksomhed truet af 

konkurs. 

Tab af nyt indskud i form af kapi-

taloverførsel eller ansvarlig låne-

kapital ikke indregningsberettiget 

omkostning. 

14/9/93 Sideordnet virksomhed truet af 

konkurs. 

Det måtte undersøges om den 

tidligere ledelse og bestyrelse 

kunne drages til ansvar. 

14/9/93 Sideordnet virksomhed truet af 

konkurs. 

Forhandling om, hvorvidt eksi-

stensen af sideordnet aktivitet 

havde indebåret sådanne økonomi-

ske fordele for værkets elforsy-
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ningsvirksomhed, at en del af 

udgifterne kunne anses for indreg-

ningsberettigede efter § 9, stk. 1. 

Opgørelse af, hvad den samlede 

udgift inklusive renter ved enga-

gementet havde været. Foretages 

nødvendige skridt til indkapsling 

af den økonomiske risiko og ikke 

tilføre yderligere midler eller stille 

garanti uden forhånsdgodkendelse. 

28/9/93 Sideordnet virksomhed truet af 

konkurs. 

Eventuelt indregne tab i priserne 

28/9/93 Sideordnet virksomhed truet af 

konkurs. 

Indregning af tab i priserne. Di-

sponeret i strid med love. Eventu-

elt erstatningskrav mod ledelse 

m.v.. Sikring af økonomisk ind-

kapsling af aktiviteterne. Risiko-

minimering. Forslag til indregning 

af tab i priserne. 

18/10/93 3 gange betalt efter fristens udløb. 

Bankudtalelse ikke underskrevet. 

Efterfølgende betalingsstandsning 

ikke afgørende 

Urimeligt at stille krav om deposi-

tum, selv om der var tale om er-

hvervsvirksomhed. Afgørende er 

tidspunktet for kravets fremsættel-

se. 

18/10/93 Krav om depositum. Ægtefælle 

tidligere konkurs ved landbrug. 

Flyttet til alm. hus. Nu to faste 

lønindtægter 

Urimeligt. Depositum skal forren-

tes til fordel for forbrugeren. 

13/12/93 Tab ved sideordnet aktivitet kan 

ikke indregnes i priserne, uagtet 

konkurs vil være dyrere for for-

brugerne. 

Loven tager stilling til hvilke, 

hvilke udgifter, der kan indregnes i 

priserne. Negative prismæssige 

konsekvenser for forbrugerne er 

ikke afgørende. 

13/12/93 Optagelse af lån til dækning af 

manglende likviditet, medfører 

rentetab for forbrugerne. Hvis 

indskud i sideordnet aktivitet går 

tabt vil der til evig tid være et 

rentetab, og konkurs er uundgåelig. 

Spørgsmål om egenkapital fra før 

1977 kan modregnes i konstateret 

tab ved sideordnet aktivitet. 

10/1/94 Tab ved sideordnet aktivitet kan 

ikke indregnes i priserne, uagtet 

konkurs vil være dyrere for for-

brugerne. Økonomisk risiko ind-

kapsles. Ved manglende indreg-

ning styres mod konkurs. 

 

30/5/94 Indregning i priserne af forrentning 

og afskrivning på opskrivning af 

aktiver i forbindelse med selskabs-

overtagelse. Det overtagne selskab 

var konkurstruet. Overtagelse klart 

til fordel for forbrugerne, idet 

konkurs undgås og rationalise-

ringsgevins opnås. Klart ulovligt at 

tage hensyn til konkursmomenten. 

Den aftalte købesum kunne ind-

regnes i priserne, hvis ministeren 

godkendte overtagelsen på de 

aftalte vilkår. Ministerens afgørel-

se kan lægges uprøvet til grund. 

11/7/94 Spørgsmål om garantistillelse fra Tab kan ikke indregnes i priserne. 
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moderselskab til selskab med fiske 

opdræt som sideordnet aktivitet, og 

om egenkapital fra før 1977 kunne 

anvendes til dækning af eventuelt 

tab ved konkurs. 

18/7/94 Spørgsmål om betaling af merpris 

ved selskabsovertagelse til dæk-

ning af tab ved sideordnet aktivitet. 

Teknisk konkurs. 

Overtagelse af bevillingen er ikke 

betinget af en bestemt købesum. 

Ved godkendelse af hovedvilkåre-

ne er der ikke taget stilling til hvil-

ken overtagelsespris, der kan læg-

ges til grund ved beregningen af 

den fremtidige elpris. Vedtagelse 

måtte afvente henvendelse til mini-

steren til afklaring af kompetence-

afgrænsningen mellem ministeren 

og Elprisudvalget 

25/7/94 Ikke i loven hjemmel til at sikre en 

merpris, der sikrer en solvent li-

kvidation af det overtagne selskab. 

Udvalget vil anse en pris godkent 

af ministen som lev i godkendelsen 

af de aftalte vilkår for overdragel-

sen for indregningsberettiget efter 

loven. 

12/6/95 Udvidelse af leveringsomfanget 

inden overtagelse på tvangsaukti-

on. 

Krav om betaling for leveringsud-

videlsen ikke urimelig med mindre 

ejeren har været i god tro med 

hensyn til at der allerede var etab-

leret og betalt for leveringsomfan-

get. Om god tro foreligger er et 

domstolsanliggende. 

29/1/96 Udlæg blev foretaget, efter at udle-

jer nægtede at betale lejers for-

brug af el 

Urimeligt 

12/4/96 Udlæg blev foretaget, efter at udle-

jer nægtede at betale lejers forbrug 

af el. Elforsyning ikke pligtig 

ydelse i lejeforhold, En af lejerne 

opsat elmåler registrerede denne 

og anden lejers forbrug samt fæl-

lesforbrug for oliefyr og trappe-

gang m.v. 

Ikke urimeligt at lade udlejer hæfte 

for forbrug i den periode, hvor 

lejer ikke havde påtaget sig beta-

lingsforpligtelsen, men tvært imod 

erklæret ikke at ville hæfte, hvilket 

udlejer var vidende om. 

30/3/98 Krav om depositum overfor skibs-

værft, begrundet med lav aktieka-

pital og lavt aktivitetsniveau. risiko 

for tab kunne ikke afvises. 

Ikke indvending mod kravet 

8/6/98 Krav om depositum overfor skibs-

værft, begrundet med lav aktieka-

pital og lavt aktivitetsniveau. risiko 

for tab kunne ikke afvises. 

Ikke indvending mod kravet - 

stadfæstet af ankenævnet. 

Sagskomplekserne 1) Sønderjyllands Højspændingsværks engagement i Sønderjyllands Maskinfabrik A/S, 2) 
SEAS´s sideordnede aktiviteter, og 3) NESA´s overtagelse af SEAS.  

 

78. Gennemgangen af de tre sagskomplekser, tager ikke sigte på udførligt og de-

tailleret at gennemgå problemstillingerne, men blot på kort at orientere om be-

handlingsforløb og resultat.  

 

79. Ad 1: Sønderjyllands Højspændingsværk  
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80. Højspændingsværket drev gennem en årrække sideordnet aktivitet i maskinfa-

brikken, der var et 100 % ejet datterselskab.  

 

81. Maskinfabrikken, der varetog vedligeholdelses- nybygnings- og ændringsop-

gaver i tilknytning til højspændingsværkets maskinanlæg, blev udskilt som et selv-

stændig selskab i 1980.  

 

82. Maskinfabrikken havde i 1991/92 et underskud på ca. 15. mio. kr. og kunne på 

grund af manglende likviditet ikke forsætte driften.  

 

83. I 1992/93 forventedes et underskud på ca. 25 mio. kr. og maskinfabrikken ville 

gå i betalingsstandsning med efterfølgende konkurs, hvis ikke kapital blev til-

ført.  

 

84. Højspændingsværket havde gennem årene indskudt ca. 51,4 mio. kr. i maskin-

fabrikken, hvilket havde påvirket højspændingsværkets priser p. gr. a. rentetab på 

årligt 4,5 mio. kr. af det investerede beløb.  

 

85. Tab af nyt indskud i form af kapitalindskud eller som ansvarlig lånekapital 

kunne ikke anses for at være indregningsberettiget omkostning i henhold til lovens 

§ 9, medmindre værkets bestyrelse godtgjorde, at der ved det påtænkte indskud 

skete en formindskelse/forøgelse af elforbrugernes samlede risiko.  

 

86. Højspændingsværket agtede at friholde maskinfabrikkens kreditorer for tab.  

 

87. Udgifter til sideordnet aktivitet kan ikke indregnes i elprisen, idet lovens § 9, 

stk. 1, udtømmende og for alle tilfælde og uden hensyn til konsekvenserne angi-

ver, hvilke udgifter, der kan indregnes i elprisen.  

 

88. I en bedømmelse af prisforholdene i højspændingsværket kan der ikke skelnes 

mellem om (egen)kapitalen er opsamlet før eller efter elforsyningslovens ikraft-

sættelse.  

 

89. Afslutningsvis vedtog elprisudvalget den 10. jan 1994, at der skulle forhandles 

med højspændingsværket om, hvorvidt eksistensen af maskinfabrikken havde in-

debåret sådanne økonomiske fordele for værkets elforsyningsvirksomhed, at en del 

af udgifterne kunne anses for indregningsberettigede efter § 9, stk. 1, at værket 

skulle opgøre, hvad den samlede udgift inklusive renter ved engagementet havde 

været, at iværksatte nødvendige skridt til indkapsling af den økonomiske risiko og 

at højspændingsvært ikke kunne tilføre maskinfabrikken yderligere midler ellers 

stille garanti eller på anden måde lade sig belaste af maskinfabrikkens aktiviteter 

uden udvalgets forhånsdgodkendelse.  

 

90. Afgørelsen rsulterede i at højspændingsværket afhændede maskinfabrikken.  

 

91. Ad 2: SEAS  

 

92. Selskabet drev gartnerivirksomheden som sideordnet aktivitet, men ønskede at 

afvikle aktiviteten.  
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93. Selskabets bestyrelse havde handlet i strid med loven, idet Energiministeriet 

havde meddelt selskabet, at tab på gartnerivirksomheden ikke kunne indregnes i 

elpriserne.  

 

94. Selskabet var truet af konkurs. Det samlede tab på den sideordnede aktivitet 

beløb sig til 230 mio. kr. og selskabets egenkapitalen var negativ med godt 216 

mio. kr.  

 

95. Alternativet til ikke at tillade at indregne 230 mio. kr. i elprisen på foreliggen-

de grundlag var en betalingsstandsning/ konkurs ved ikke at imødekomme sel-

skabets anmodning om at måtte indregne tabet i elpriserne  

 

96. Elprisudvalget vedtog den 28. september 1993, som betingelse for at tillade at 

tabet på gartneridriften blev indregnet i elpriserne, at selskabet iværksatte skridt til 

den sikrest mulige økonomiske indkapsling af aktiviteterne, så den maksimale 

risiko for forbrugerne så nøjagtigt som muligt blev fastlagt. Afviklingen af den 

sideordnede aktivitet skulle foretages med henblik på risikominimering.  

 

97. Selskabet skulle endvidere fremsende forslag til, hvorledes de 230 mio. kr. 

skulle indregnes i priserne.  

 

98. Afgørelsen var begrundet i det forhold, at når ledelsen disponerede i strid med 

loven og påførte selskabet tab, var sådant tab en nødvendig omkostning, hvis tabe-

ne ikke kunne dækkes ved erstatningsansvar mod ledelsen, og når betalings-

standsning/ konkurs ville være dyrere for forbrugerne end indregning af de 230 

mio. kr.  

 

99. Konkurrenceankenævnet ophævede den 8. december 1993 elprisudvalgets 

beslutning, ud fra den opfattelse, at loven indeholder en klar stillingtagen til de 

problemer, sideordnet virksomhed giver anledning til, mens udvalgets administra-

tion havde været baseret på den opfattelse, at lovens regulering af sideordnet virk-

somhed og elprisfastsættelse i den foreliggende situation måtte håndters i lyset af 

lovens overordnede formål om lavest mulige priser for forbrugerne.  

 

100. Ankenævnet fastslog, at udgifter ved sideordnede aktiviteter ikke kunne ind-

gå i elprisen, men udvalget havde ment, at situationen var en anden, når der ikke 

blot var tale om udgifter, men et definitivt lidt, uopretteligt, konkurstruende tab, 

fordi konkurs som alternativ til prisindregning vil være en dyrere løsning for for-

brugerne.  

 

101. Nævnet underkendte således udvalgets formålsbestemte, prisminimerende 

fortolkning og lod ordlyden af priskalkulationsforskriften være afgørende uden 

hensyn til konsekvenserne for forbrugerne.  

 

102. Ad 3: NESA  

 

103. NESA A/S ansøgte om tilladelse til indregning af forrentning og afskrivning 

på opskrivning af aktiver i forbindelse med overtagelse af SEAS.  
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104. SEAS´s el-relaterede aktiver var købt for 900 mio. kr., hvilket var godt 330 

mio. kr. mere end den bogførte værdi, svarende til de værdier, der var et resultat af 

anvendelse af elforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser.  

 

105. Ved NESA´s overtagelse af SEAS´s bevilling ville en SEAS-konkurs blive 

undgået, og en betydelig retionaliseringsgevinst opnået, men afgørende var alene, 

hvad der kunne betragtes som en nødvendig udgift.  

 

106. Den økonomiske realitet i aftalen mellem selskaberne var, at gælden i SEAS 

blev dækket af købesummen, hvorved forbrugerne, i strid med udvalgets praksis, 

ville komme til at betale for elaktiver, der allerede er betalt for.  

 

107. En af Energiministeren godkendt overdragelse af bevillingen på de forelig-

gende vilkår skulle derimod af udvalget lægges uprøvet til grund, hvorefter pris-

fastsættelsen kunne baseres på den aftalte købesum.  

 

108. Ankenævnet havde i sagen vedrørende SEAS´sideordnede aktiviteter fastslå-

et, at det ville være klart ulovligt at tage hensyn til "konkursargumentet".  

109. Elprisudvalget vedtog den 30. maj 1994, at købesummen kunne indregnes i 

priserne, under forudsætning af at Energiministeren godkendte overførslen af be-

villingen til NESA.  

 

110. Såvel Kammeradvokaten som Justitsministeriet havde giver udtryk for den 

opfattelse, at Energiministeren ikke kunne tage stilling til overdragelsesprisen.  

 

111. På baggrund af foreliggende uklare tilkendegivelser med hensyn til om købe-

summen var godkendt, vedtog udvalget den 18. juli 1994, at rette henvendelse til 

Energiministeren, som sideordnet myndighed, for at drøfte kompetenceafgræns-

ningen og få klarhed over meningen med skriverierne.  

 

112. Ministeriets skrivelser skulle forstås således, at ministeriet ikke havde ind-

vendinger imod prisen, men om den lige netop skulle være 865 mio. kr. havde 

ministeriet ikke ment at skulle tage stilling til.  

 

113. Udvalget vedtog den 25. juli 1994, at fastholde udvalgets afgørelser af 30. 

maj og 28. juni 1994 (''), da udvalget ikke havde indvendinger mod købsprisen 

efter elforsyningslovens § 10, idet denne ikke kunne anses for urimelig og da ud-

valget ville anse en pris godkendt af ministeren som led i godkendelsen af de aftal-

te vilkår for overdragelse for indregningsberettiget efter elforsyningslovens § 9.  

 

114. SEAS' ejere opnåede ingen fortjeneste, forbrugerne fik glæde af en rationali-

seringsgevinst, prisen var fastsat således, at solvent likvidation af SEAS var mu-

lig, og uden en sådan ville kreditorerne næppe se stille til, og skulle der være et 

overskud, flød dette tilbage i elprisregnskabet, ligesom der blev etableret sikker-

hed for den fremtidige elforsyning og afklarede forhold om SEAS, hvis situation 

var uholdbar.  

 
ENERGITILSYNETS AFGØRELSER 

115. Energitilsynet har ikke frem til skrivende stund berørt spørgsmål om konkurs, 

betalingsstandsning og tvangsauktion, eller pant.  
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ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSER 

116. Energiklagenævnbet har heller ikke frem til skrivende stund berørt spørgsmål 

om konkurs, betalingsstandsning og tvangsauktion eller pant.  

 

Monopolankenævnets - Konkurrenceankenævnets kendelser  
12. aug. 1983 EFFLA. 

Betingelserne for indskud og andelshaverstatus måtte anses for 

en betingelse for ellevering og derved omfattet af lovens § 10. Af 

forslag til vedtægtsændringer fremgår, at ejer af fast ejendom 

ved indmeldelse som andelshaver betaler indskud. Ved overdra-

gelse ved tvangsauktion udbetales sælgers indskud minus restan-

cer til den på sælgers vegne berettigede. 

Stadfæstelse. 

15. aug. 1983 Århus kommunale værker. 

Ingen indvendinger imod værkernes betingelser for efteropkræv-

ning af varmebetaling for tidligere andelshavere under Christi-

ansbjerg Fjernvarmeværk A.m.b.a., der var blevet likvideret, og 

overtaget af de kommunale værker. 

Stadfæstelse. 

20. dec. 1983 Borup Varmeværk A.m.b.a. 

Urimeligt at værket gennem sine leveringsbetingelser gjorde 

køberen af en ejendom ansvarlig for den tidligere ejers restance. 

Kreditforeningen Danmark havde på tvangsauktion overtaget en 

ejendom, hvorefter værket overfor kreditforeningen rejste krav 

om betaling af den tidligere ejers restance. Ankenævnet fandt 

ikke grundlag for generelt at anse vedtægtsbestemmelser som de 

omhandlede (Den til enhver tid værende ejer/skødehaver er for-

pligtet til at betale sin andel af udgifter til forrentning og afdrag 

på lån og driftsudgifter, og hæfter personligt for værkets tilgode-

havende for leverancer m.v. ifølge tinglyst deklaration) for uri-

melige i henhold til varmeforsyningsloven. Tinglysning af dekla-

ration gør det på forhånd klart for trediemand (købere, panthave-

re m.v.), at der kan påhvile ejendommen restanceforpligtelser. 

Både købere ved frivilligt salg og ved tvangsauktion kan indrette 

deres bud herefter. I et mindre værk vil en betydelig restance fra 

store forbrugere i enkelte år kunne føre til en væsentlig forøget 

byrde for de øvrige aftagere. Nævnet fandt ikke, at en vedtægts-

bestemmelse, hvorefter ny ejer skal betale tidligere ejers restance 

fra 1 år før overtagelsen, og med pligt for værket til at oplyse 

restancers størrelse, for urimelig, i hvert fald for et værk med et 

mindre antal deltagere. 

Ankenævnet bestemte, at udvalgets afgørelse skulle ændres såle-

des, at det alene blev pålagt værket at indføje en regel i vedtæg-

terne om, at krav mod ny ejer kun skulle gælde restancer vedrø-

rende det sidste år før ejerskiftet, samt at værket forpligtede sig 

til i salgssituationer at give oplysning om restancer og disses 

størrelse. 

117. 

24. jan 1986 Nr. Broby-Vøjstrup Transformerforening 

Urimeligt at foreningen havde pålagt Forenede Kreditforeninger, 

som ejere af en ejendom, at hæfte for foreningens tilgodehaven-

de hos lejeren i en periode. Kreditforeningen overtog ejendom-

men på tvangsauktion, og lejerne blev udsat af ejendommen ved 

fogden. Kreditforeningen havde telefonisk orienteret transfor-
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merforeningen om overtagelse på tvandgsauktion. Kendelsen gav 

efter udvalgets opfattelse ikke anledning til at ændre den generel-

le holdning om at ejere ikke hæfter for lejeres, forpagteres og 

andre forbrugeres aftag af elektricitet. 

Ophævelse, idet nævnet ikke fandt, at der er grundlag for at 

tilsidesætte vedtægtsbestemmelser om at ejer hæftede for lejer. 

9. sep. 1988 Ikast El- og Varmeværk 

Værkets priser for elektricitet var urimelige og stridende mod 

lovens bestemmelser. Prisnedsættelse skulle gennemføres til 

afvikling af den akkumulerede overdækning. 

Ophævelse af udvalgets påbud i det omfang påbuddet medførte, 

at klagerne tilpligtedes, gennem en reduktion af priserne, at ned-

bringe deres formue udover den nedbringelse, som var sket i 

regnskabsårene 1984/85 og 1985/86. 

9. sep. 1988 Kolding Oplands Højspændingsforsyning 

Påbud om at værket i de fem førstkommende regnskabsår i pri-

serne skulle modregne et beløb på 18.0 mio. kr. Modregningen 

skulle udgøre mindst 3.6 mio. kr. årligt. Efter femårsperiodens 

udløb ville udvalget tage sagen op til fornyet vurdering. 

Hjemvisning med bemærkning, at der ved spørgsmålet om an-

vendelse af lovens regler ikke var grundlag for at afskære mulig-

hederne for også at tage hensyn til kapitaler, som var tilvejebragt 

før lovens ikrafttræden etc. 

31. maj 1991 Karlebo kommune 

Urimeligt at kommunen afbrød fjernvarmeforsyningen til bebyg-

gelsen, før parcelhusejerne havde haft mulighed for at overveje 

forslag om individuel tilslutning. Grundejerforeningen var gået 

konkurs i november 1990 på grund af uregelmæssigheder i ad-

ministrationen. Kommunen ønskede at den nye grundejerfor-

ening indtrådte i den konkursramte grundejerforenings aftale. 

Ankenævnet bemærker, at det for spørgsmålet om kommunens 

ret til at foretage kollektiv afbrydelse af varmeforsyningen er 

uden betydning, at den krævede garanti for fremtidige betalinger 

ikke er stillet. Nævnet lægger til grund, at det - uanset de vanske-

ligheder der måtte være forbundet hermed - er teknisk muligt at 

lukke for varmeforsyningen til den enkelte forbruger. I betragt-

ning af at restancen kun udgjorde godt 20.000 kr. fandt nævnet 

ikke grundlag for at tillægge udvalgets afgørelse opsættende 

virkning 

Stadfæstelse. (Delkendelse) 

14. okt. 1993 Elforsyningen Nordvendsyssel (ENV) 

Krav om depositum, som værket havde fremsat, var urimeligt. 

Virksomheden startede produktion i november 1991. Udvalgets 

afgørelse er truffet 2. marts 1993. Virksomheden gik i betalings-

standsning den 29. april 1993. Krav om depositum må efter ud-

valgets opfattelse kun stilles, når der foreligger en betydelig 

risiko for, at forbrugeren kommer i restance, eller at fortsatte 

leverancer vil påføre forsyningsselskabet tab. Vurderingen heraf 

må foretages i hvert enkelt tilfælde ud fra forholdene på det 

tidspunkt, hvor kravet fremsættes. Ankenævnet finder at der 

hverken i hidtidigt betalingsmønster, bankoplysning eller samlet 

vurdering var grundlag for krav om depositum, også ved leve-

rance til en erhvervsvirksomhed. Nævnet anfører at afgørelsen 

om, hvorvidt der kan kræves stillet depositum for fremtidige 

leverancer, må træffes efter forholdene på det tidspunkt, hvor 
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kravet fremsættes, og nævnet kan derfor ikke ved sin afgørelse 

tillægge det forhold betydning, at virksomheden senere har 

standset betalingerne. 

Stadfæstelse. 

8. dec 1993 I/S Lollands Elektricitetsforsyning og Nykøbing Falster kommu-

ne/ Dansk Erhvervsgartnerforening 

Udvalget havde under nærmere angivne betingelser imødekom-

met SEAS´s anmodning om, at selskabets underskud ved side-

ordnet aktiviteter kunne indregnes i elprisen. Afgørelsen er be-

grundet i det forhold, at når et selskabs ledelse disponerer i strid 

med loven og derved påfører selskabet tab, bliver sådanne tab til 

nødvendige omkostninger ved selskabets fortsatte drift, i det 

omfang tabene ikke kan dækkes ved at gøre et erstatningsansvar 

gældende mod selskabets ledelse, rådgivere og revisorer, og når 

en betalingsstandsning/konkurs, som tilfældet er, ville være 

dyrere for elforbrugerne end indregning af de 230 mio. kr. og de 

yderligere tab, der måtte opstå. 

Ophævelse med bemærkning, at ankenævnet ved denne afgørelse 

ikke havde haft anledning til dels af foretage nogen prøvelse af 

det nævnte underskuds rigtighed, eller om enkelte af de poster, 

der indgik i underskuddet, måtte kunne anses for omfattet af 

elforsyningslovens § 9, dels at afgøre, om lov nr. 445 af 30. juni 

1993 § 2, stk. 2 ville indeholde den fornødne hjemmel til at ind-

regne det opgjorte underskud i elpriserne. Ifølge ankenævnet kan 

udgifter ved sideordnede aktiviteter - i overensstemmelse med 

udvalgets praksis - ikke kan indgå i elprisen. Udvalget har ment, 

at der ikke blot er tale om udgifter, men et definitivt lidt, uopret-

teligt, konkurstruende tab, fordi konkurs som alternativ til pris-

indregning vil være en dyrere løsning for forbrugerne. Nævnet 

underkender udvalgets formålsbestemte, prisminimerende for-

tolkning og lader ordlyden af priskalkulationsforskriften være 

afgørende uden hensyn til konsekvenserne for forbrugerne. I 

mangel af et politisk initiativ er der ikke noget alternativ til pris-

indregning end konkurs. Skal forbrugerne beskyttes mod en 

yderligere ekstraregning i kraft af konkurs, er der efter den gæl-

dende lov kun den eventuelle mulighed, at SEAS overdrager sin 

bevilling 

26.jan 1994 Elforsyningen Sønderjylland Syd (ESS) 

Udvalget havde fundet, at selskabets krav om depositum måtte 

nedsættes til et beløb svarende til 3 måneders forbrug, der var en 

normal afregningsperiode. Krav om depositum blev fremsat efter 

virksomhedens uregelmæssige betalingsmønster, der senere 

mundede ud i virksomhedens betalingsstandsning. Efter udlig-

ning af depositum overfor bobestyrelsen, kræves nyt depositum 

svarende til 5 måneders forbrug. 

Ophævelse med bemærkning, at krav om depositum svarende til 

5 måneders forbrug ikke fandtes urimeligt på baggrund af, at 

regninger udsendtes kvartalsvis, således at alle forbrugere mod-

tog opkrævning for hvert kvartals forbrug efter kvartalets udløb. 

28.mar. 1996 Helsingør Kommunale Elforsyning 

Ikke urimeligt at kommunen forfølger sit krav hos andre end den 

pågældende kunde, i dette tilfælde en lejer. Da ejeren ikke vill 

overtage betalingsforpligtelsen foretog kommunen udlæg i ejen-

dommen. 

Ophævelse med bemærkning, at der hos lejeren var opsat elmå-
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ler, der registrerede både denne lejers forbrug, en anden lejers 

forbrug og fællesforbrug til oliefyr og trappebelysning m.v. og 

lejeren havde ikke påtaget sig nogen betalingsforpligtelse overfor 

selskabet, men har tværtimod overfor selskabet erklæret ikke at 

ville hæfte, hvilket ejeren var blevet underrettet om. 

27. apr. 1998 Sydfyns Elforsyning/ Svendborg Værft af 1997 A/S 

Udvalget havde ikke fundet at kunne rette indvending imod 

Sydfyns Elforsynings krav til Svendborg Værft af 1997 A/S om 

sikkerhed for løbende elforbrug. Værftet overtog en del aktivite-

ter fra det tidligere konkursramte værft. En konkret vurdering om 

der er risiko for tab, men udvalget har dog tilladt at der i særligt 

risikofyldte brancher, dvs. brancher, hvor der erfaringsmæssigt 

er mange konkurser, stilles krav om depositum over for nye 

forbrugere ud fra generelle synspunkter. Under hensyn til lav 

aktiekapital sammenholdt med det lave aktivitetsniveau og virk-

somhedens karakter ikke afvise, at økonomien er mindre stabil, 

der kan medføre risiko for tab. 

Stadfæstelse. 

 

BEGRUNDELSE 
118. Som led i en ejendoms forsyning med energi har forsyningsselskabet krav på 

betaling for skete leverancer, det være sig engangsbetalinger i forbindelse med 

forsyningens etablering eller betaling i forbindelse med de løbende leveringer.  

 

119. Forsyningsvirksomhedens krav på betaling i forbindelse med etableringen 

kan blive nødlidende, men betalingskravet har ikke forret for andre kreditorers 

krav på betaling i tilfælde af forbrugerens konkurs. Forsyningsvirksomheden må 

"stille op" på lige for med forbrugerens andre kreditorer.  

 

120. Med konkurs sidestilles om udgangspunkt "almindelig" betalingsstandsning, 

tvangsakkord, gældssanering og dødsbobehandling.  

 

121. For så vidt angår betalingen for de løbende energileverancer er forsynings-

virksomheden ligeledes sidestillet med forbrugerens øvrige kreditorer i tidsrummet 

frem til tidspunktet for konkursens indtræden.  

 

122. Betalingen for leverancer efter konkursens indtræden - dvs. leverancer der er 

sket til boet - er massekrav, der honoreres forud for andre krav. Forsyningsvirk-

somheden - der jo som udgangspunkt ikke kan nægte at levere - må så håbe på, at 

der er så meget at hente i boet, at der kan betales for leverancerne efter sammen-

bruddet.  

 

123. Efter en konkret vurdering af boets betalingsevne, må forsyningsvirksomhe-

den være berettiget til at stille krav om depositum ved fortsatte leverancer til boet, 

hvis der er risiko for at boets betalingsforpligtelse bliver nødlidende.  

 

124. Uanset om forsyningsvirksomheden har fulgt den foreskrevne restanceinddri-

velsesprocedure, og overholdt de foreskrevne varslinger og frister, og således er 

berettiget til at afbryde forsyningen, bør forsyningsvirksomheden dog underrette 

boets bestyrelse om en forstående afbrydelse, idet boets værdi kan blive voldsomt 

forringet ved afbrydelsen.  
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125. Forsyningsvirksomheden bør gøre bobestyrelsen opmærksom på muligheden 

for fortsat leverance af energi mod egentlig sikkerhedsstillelse.  

 

126. Nødlidende betalingskrav er ikke så ofte forekommende i forbindelse med 

engangsbetalinger, idet forsyningsvirksomheden inden forsyningen etableres vil 

kunne stille krav om forudbetaling, eksempelvis i forbindelse med etablering af 

forsyning til et udstykningsområde, idet den, der har taget initiativet til udstyknin-

gens gennemførelse, og i den sidste ende får den økonomiske gevinst, nemlig ud-

stykkeren, må bære risikoen ved, at alle grundene ikke bliver solgt inden rimelig 

tid. Denne risiko skal ikke bæres af forsyningsselskabet og dermed de allerede 

tilsluttede forbrugere.  

 

127. Sker det økonomiske sammenbrud, efter at forsyningsforholdet er etableret, 

er betalingskravet for løbende leverancer frem til sammenbrugdstidspunktet, som 

anført, et almindeligt simpelt krav, mens krav på betaling for leverancer til boet er 

et massekrav.  

 

128. I enkelte tilfælde er der mellem forsyningsvirksomheden og forbrugeren ind-

gået et almindeligt låneforhold i forbindelse med etablering af forsyningen til en 

ejendom. For at få nye kunder tilsluttet har forsyningsvirksomheden måske tilbudt 

potentielle kunder at kunne låne til tilslutningsafgiften hos forsyningsvirksomhe-

den på gunstige vilkår.  

 

129. Det er ikke fundet urimeligt, at en forsyningsvirksomhed yder et sådant "al-

mindeligt" lån til forbrugerne, når lånet anvendes til forsyningsrelaterede investe-

ringer.  

 

130. Om det ville have været urimeligt at sikre et sådant låneforhold med pant i 

ejendommen, ses ikke at have gjort til genstand for enerigiprisudvalgenes vurde-

ring, men Gas- og varmeprisudvalget har i en konkret sag vurderet, at det ikke var 

urimeligt at anvende de almindelige restanceinddrivelsesregler - der i den sidste 

ende giver mulighed for afbrydelse af leverancerne - i tilfælde at uregelmæssighe-

der i forbindelse med tilbagebetaling af lånet ydet til forsyningens etablering.  

 

131. Men ellers har spørgsmålet om rimeligheden af at sikre en forsyningsvirk-

somheds krav på løbende betaling ved tinglysning af pant i den forsynede ejen-

dom, været vurderet af Gas- og varmeprisudvalget,  

 

132. Udvalget har fundet det urimeligt at sikkerhed i form af pant etableres til 

skade for andre kreditorer.  

 

133. Måtte det vise sig, at der er "slinger" eller uregelmæssigheder i en forbrugers 

løbende betalinger, er forsyningsvirksomheden berettiget til for fremtidige leve-

rancer at stille krav om dopositum eller anden form for sikkerhed, således at de 

øvrige forbrugere ikke berøres økonomisk.  

 

134. Sikkerheden skal frigives, når betalingsmønsteret har rettet sig og over en 

periode har været regelmæssigt.  
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135. Det spørgsmål kan rejses, om det ville være acceptabelt, at en forsyningsvirk-

somhed indførte en generel forudbetaling for leverancerne, på grund af "varens" 

karakter - varen er endeligt forbrugt og kan jo ikke tages tilbage som eksempelvis 

et køleskab eller et automobil kan.  

 

136. Et krav om forudbetaling skulle naturligvis være generelt gældende for samt-

lige forbrugere inden for forsyningsområdet.  

 

137. De for samtlige forsyningsvirksomheder gældende a conto- betalinger er jo 

en form for forudbetaling, inden det samlede betalingkrav vedrørende den samlede 

forbrugsperiode fremsættes af forsyningvirksomheden.  

 

138. Betalingsterminen for en del a conto- betalinger for et given periode (typisk 

et kvartal) er ligeledes ofte sat inde i perioden, der således kommer til at virke som 

delvis forudbetaling for delperiodens leverancer.  

 

139. For så vidt angår forsyningsvirksomhedernes betalingsvanskeligheder i for-

bindelse med sideordnede aktiviteter, er det af ankenævnet slået fast, at den om-

stændighed, at det i den sidste ende ville være billigere for forbrugerne at indregne 

et eventuelt tab ved den sideordnede aktivitet i hovedselskabets priser, og derved 

undgå en konkurs/ betalingsstandsning, ikke er en farbar vej, og ikke i overens-

stemmelse med lovens regler.  

 

140. Det er i loven udtømmende fastlagt, hvilke omkostninger, der kan indregnes i 

priserne, og et tab i forbindelse med en sideordnet aktivitet kan ikke indregnes, 

selv om dette i den sidste ende ville ramme forbrugernes pengepung mindre hårdt. 


