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RESUMÉ 
1. I notatet søges belyst, hvem forsyningsvirksomheden kan/ skal rette sit beta-

lingskrav imod dels i forbindelse med ejerskifte/ lejerskifte dels i den situation, 

hvor forbrugsstedet er udlejet, eller set fra brugerens sidens side: hvem påhviler 

betalingsforpligtelsen for aftaget energi når aftageforholdet ændres eller forbrugs-

stedet er udlejet.  

 

2. Endvidere belyses forholdene i forbindelse med "mellemforbrug", d.v.s. det 

forbrug, der finder sted i den kortere eller længere periode, der - i forbindelse med 

brugerskift - kan forløbe fra den tidligere aftager er afmeldt som kunde til den nye 

aftager bliver tilmeldt hos forsyningsselskabet.  

 

3. Endelig belyses forholdene i forbindelse med opsætning af bimålere, d.v.s. må-

lere, der af den registrerede kunde opsættes efter den hovedmåleren, der registrerer 

kundens aftag, og som anvendes til at registrere denne kundes videresalg eller 

viderefordeling af energien.  

 

4. I forbindelse med skift af aftager skal der under alle omstændigheder finde en 

fordeling sted af forbruget hen over skiftetidspunktet.  

 

5. I "normalsituationen", hvor der finder en aflæsning af måleren sted pr. skiftedag 

- af en målerstand, hvis rigtighed parterne er enige om, og som forsyningsvirk-

somheden får underretning om - er der ingen problemer med hensyn til at fastlæg-

ge betalingsforpligtelserne.  

 

6. Hvis målerstanden pr. skiftedag ikke er kendt, skal der finde en beregning sted 

af forbruget til fastlæggelse af tidligere og ny forbrugers betalingsforpligtelse.  

 

7. Fordelingen sker på grundlag af måleraflæsning i begge brugeres anvendelsestid 

samt skiftedatoen.  

 

8. Hvis forbrugsstedet er udlejet, påhviler betalingsforpligtelsen som udgangs-

punkt, den, der er registreret som kunde hos forsyningsselskabet. Det tidligere 

anvendte kriterium, nemlig at det er den, der har forbrugt energien, der er debitor, 

er forladt, som der efterfølgende er redegjort for.  
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9. Tilsvarende påhviler betalingsforpligtelsen for mellemforbruget som udgangs-

punkt den, der i perioden er registreret som kunde.  

 

10. En registrerede forbruger er berettiget til - i forbindelse med videreformidling 

af energi - at opsætte bimålere. Forsyningvirksomheden kan ikke forhindre dette. 

Forsyningsvirksomhedens betalingskrav er baseret på det forbrug, som hovedmå-

leren viser, og hvad kunden anvender energien til - eventuelt videresælger denne - 

er forsyningsvirksomheden uvedkommende.  

 

11. For at styre uden om problemer om, hvem der er debitor for forsyningsvirk-

somhedens betalingskrav er det vigtigt, at et brugerskift registreres hos forsy-

ningsvirksomheden, og at virksomheden underrettes om målerstanden pr. skifteda-

toen.  

 

12. En registreret kunde, det være sig ejer eller lejer, kan som udgangspunkt kun 

slippe for betalingsforpligtelsen ved at blive frameldt som kunde hos forsynings-

virksomheden.  

 

13. Under alle omstændigheder kan sælger og køber samt udlejer og lejer naturlig-

vis indbyrdes aftale, hvem der skal betale hvad for hvilken periode, men det er 

væsentligt for forsyningsvirksomheden at vide hvem, der er registreres som kunde 

og derved bliver debitor for kravet, hvis der bliver uenighed om hvem betalings-

forpligtelsen påhviler.  

 

14. Ved "normalt" ejerskifte/ lejerskifte, det vil sige når den ene "bruger" af for-

brugsstedet afløser den anden ifølge aftale, vil der altid blive aftalt en "skærings-

dag", og denne skæringsdag vil være udgangspunktet for, hvem betalingskravet 

kan rettes imod.  

 

15. Det forudsættes her, at den på forbrugsstedet installerede måler. som anført, 

aflæses pr. skæringsdagen, og af forsyningsvirksomheden underrettes om måler-

standen.  

 

16. Hvis ikke forsyningsvirksomheden underrettes i tide skal der - som anført - 

foretages en beregning af ny og tidligere aftagers forbrug baseret på sidste aflæs-

ning i tidligere aftagers brugstid og ny aflæsning i ny aftagers brugs tid med aftalt 

overtagelsesdag som skæringsdato. Er der tale om at fordele forbrug af varme ved 

beregning, skal der tages hensyn til periodens graddage, der er udtryk for hvor 

varmt det har været i perioden.  

 

17. Ved ejerskifte vil slutsedlen/ skødet altid indeholde en skæringsdag, og ved 

lejerskifte vil den fraflyttende lejer normalt opsige lejemålet til fraflytning en gi-

ven dato, og det vil så være denne dato der bliver afgørende, alt forudsat at forsy-

ningsvirksomheden underrettes.  

 

18. Det vil falde uden for "urimelighedsbedømmelsen", at tage stilling til om un-

derretning rent faktisk er blevet givet til forsyningsvirksomheden, og i hvilken 

form.  
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19. Ved "unormalt" ejerskifte, det vil sige i tilfælde af kundens konkurs/ betalings-

standsning eller i tilfælde af, at kunden rømmer "i nattens mulm og mørke" uden at 

give udlejer underretning, kan der opstå problemer.  

 

20. Men også ved det aftalte ændring af brugerforholdet kan der opstå problemer, 

hvis forsyningsvirksomheden ikke som forudsat underrettes om brugerskiftet.  

 

21. Udvalgene har gennem et åremål - når der skulle træffes afgørelse af, hvem 

betalingskravet "med rimelighed kunne rettes i mod" - taget udgangspunkt i, 

"hvem, der havde forbrugt varmen".  

 

22. Dette udgangspunkt, blev ved ankekendelse af 18. februar 1992 ændret således 

at det afgørende var "hvem, der var registreret som kunde hos forsyningsvirksom-

heden".  

 

23. Ankenævnet anfører i bemærkningerne følgende:  

 

24. "Uanset om det er lejeren eller ejeren, der foretager indbetalingerne til varme-

værket for varmeforsyningen til en udlejet ejendom, findes det - når der ikke mel-

lem varmeværket og lejeren er indgået en selvstændig aftale om, at lejeren skal 

hæfte for varmeforsyningen til det udlejede - ikke urimeligt, at det i forhold til 

varmeværket alene er ejeren, der hæfter for varmeforsyningen. Da det for afgørel-

sen om ejerens hæftelse er uden betydning, om ejendommen - som i det forelig-

gende tilfælde - er udlejet i sin helhed til én lejer, eller om der er tale om flere 

lejemål i samme ejendom, finder ankenævnet efter det anførte ikke grundlag for at 

tilsidesætte den omtvistede vedtægtsbestemmelse som urimelig".  

 

25. Udvalget drøftede ankenævnets holdning den 11. maj 1992.  

 

26. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at finde frem til en skæringsdag 

og en afgørende faktor vil være hvem der er registreret som kunde hos værket.  

 

27. Et særegent problem opstår ved "mellemforbrug", det vil sige det forbrug, der 

finder sted (typisk ved lejerskift ) efter at det gamle aftageforhold er afsluttet, men 

inden det nye aftageforhold er påbegyndt. Mellemforbruget vil typisk opstå i for-

bindelse med, at det fraflyttede sættes i stand.  

 

28. Ændringerne af energiforsyningslovene, herunder bestemmelserne i elforsy-

ningsloven om etablering af et frit elmarked, har ændret området for Energitilsy-

nets kompetence set i forhold til Energiprisudvalgenes.  

 

29. En række af de problemstillinger, som har været behandlet af de tidligere ener-

giprisudvalg, er/ vil blive placeret uden for myndighedskompetencen i forbindelse 

med etableringen af det frie marked.  

 

30. I samme forbindelse kan nævnes en forestående etablering af et nyt selvstæn-

digt klageorgan, der forventes at skulle behandle "almindelige forbrugerklager".  

 



ENERGITILSYNET |  Side 4/34 

31. Denne forstående ændring af forbrugernes klagemulighed, vil tilsvarende in-

debære en indskrænkning at de sagsområder, som Tilsynet fremtidigt skal behand-

le.  

 

32. Men uanset de indskrænkninger i Energitilsynets kompetencer, som etablering 

af et frit energimarked og etablering af et selvstændigt klageorgan måtte indebære, 

vil oplysning om energiprisudvalgenes praksis i større eller mindre omfang være 

af betydning som udgangspunkt for Tilsynets fremtidige beslutninger.  

 

33. På denne baggrund vil tilsynets sekretariat forsat tage sit udgangspunkt i den af 

prisudvalgene afstukne praksis, i det omfang et givet sagsområde falder under 

Eneritilsynets kompetence.  

 
SAGSFREMSTILLING 
DANSKE FJERNVARMEVÆRKERS FORENING 

34. Foreningen har i 1994 udsendt en vejledning vedrørende "Almindelige leve-

ringsbestemmelser", der er taget til efterretning af Gas- og varmeprisudvalget den 

9. maj 1994.  

 

35. Vejledningen. der senest er blevet revideret i januar 1998, indeholder blandt 

andet følgende:  

 

36. "1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leve-

ringsforholdet mellem ......... og ejeren af ejendomme, der efter eget ønske eller 

ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i 

henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.  

 

37. Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt 

lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.  

 

38. 1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, d.v.s. hvor der til den enkelte forbruger 

forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig 

varmemåler, der ejes af VÆRKET, kan betaling for varme ske i et direkte kunde-

forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er 

ejer, andelsbolighaver eller lejer.  

 

39. Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighaveres løbende betalinger kan ikke 

pålægges ejendommens ejer.  

 

40. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET 

uvedkommende.  

 

41. 1.3 Det retlige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden 

gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt gennem 

"Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne bestemmelser 

anvendes.  
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42. Ad 1.2 Historisk set har leveringsforholdet mellem en varmeleverandør og 

dennes forbrugere været baseret på aftaler mellem værket og ejeren af en ejendom.  

 

43. Varmeforsyningsloven blev ændret i maj 1997 for fuldt ud at ligestille ejere og 

lejere. Ændringen betyder, at varme- og naturgasforsyningsselskaber nu skal, hvis 

såvel ejer som lejer ønsker dette, etablere et direkte kundeforhold med le-

jer/andelsbolighaver, der  

 

44. har selvstændig stik, aflukningsmulighed samt selvstændig varmemåler. End-

videre medfører ændringen, at hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighaveres 

løbende betaling i disse tilfælde ikke længere kan pålægges ejendommens ejer. 

Ved løbende betalinger forstås såvel faste bidrag som forbrugsbidrag jf. DFF-

vejledning: Tariffer.  

 

45. Ad 1.3 Ovennævnte bestemmelser er i overensstemmelse med DFF-vejledning 

nr. 7: "Vedtægter". Endvidere henvises til DFF-vejledning nr. 10: Tekniske be-

stemmelser for fjernvarmelevering.  

 

46. -----  

 

47. Ejerskifte/lejerskifte  

 

48. 2.15 Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal 

hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning her-

om skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i 

stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet underskrevet af såvel 

nuværende som fremtidig ejer fremsendes til VÆRKET.  

 

49. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbi-

drag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. 6.9. 

Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige 

ejers forpligtelser over for VÆRKET.  

 

50. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte 

meddeles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med hen-

blik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET 

senest 8 dage før. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaf-

læsningskortet fremsendes til VÆRKET.  

 

51. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbi-

drag efter måler i henhold til værkets opgørelse.  

 

52. Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet 

til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler indtil VÆRKET har 

modtaget meddelelse om ny lejer.  

 

53. Ad 2.15 Hensigten med denne bestemmelse er at give værket et rimeligt varsel 

til at foretage måleraflæsning. Det er også muligt at lade den nye og gamle 

ejer/lejer selv skrive under på en måleraflæsning, hvis det ikke er muligt at få fore-

taget aflæsning på den ønskede dato.  
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54. I de tilfælde, hvor værket ikke modtager meddelelse om at en ny lejer indtræ-

der i den hidtidige lejers sted, bør værket meddele ejeren, at denne er forpligtet at 

betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler indtil et kundeforhold er 

oprettet med en ny lejer.  

 

55. -----  

 

56. 3.11 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, 

f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefa-

ler.  

 

57. Leveringsændringer skal ske både til lejere med direkte kundeforhold samt til 

ejer/ejere med et passende varsel.  

 

58. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer 

tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.  

 

59. Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal 

ejeren være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales 

udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.  

 

60. Ad 3.11 Bestemmelsen tænkes alene anvendt i situationer, hvor lovgivningen 

eller myndigheder, f.eks. af energi- og/eller miljømæssige årsager, pålægger eller 

henstiller til værket at ændre sine konditioner. Et tilfælde af lignende art forelå, da 

konditionerne for bygasleverancer for nogle år siden blev omlagt.  

 

61. En urimelig udgift kan f.eks. opstå ved, at hele varmeinstallationen eller væ-

sentlige dele heraf skal udskiftes eller ombygges.  

 

62. -----  

 

63. 4.3 VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kunde-

forhold om tariffer og om ændringer af disse.  

 

64. -----  

 

65. 5.4 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varme-

forbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.  

 

66. Ad 5.4 Bimålere, der af forbrugeren anvendes til intern fordeling af leveret 

varmemængde, er værket uvedkommende i enhver henseende.  

 

67. -----  

 

68. 5.6 På værkets anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af ho-

vedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.  
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69. Ad 5.6 Selvaflæsning bør for mindre ejendomme som parcelhuse og lignende 

foretages periodisk. Herudover skal der ved ejerskifte og lignende foretages selv-

aflæsning, når såvel en nuværende som den fremtidige ejer begge underskriver.  

 

70. Endvidere kan der være et ønske om eventuel selvaflæsning i forbindelse med 

en ekstra aflæsning, f.eks. ved generelle prisstigninger. Selvaflæsning kan også 

anvendes for at konstatere, om der er fejlaflæsning, eller om måleren er defekt, 

eller hvis værkets måleraflæser ikke har kunnet opnå adgang til aflæsning af måle-

ren.  

 

71. Selvaflæsningskortet kan indeholde en rubrik for energi og/eller m3-forbrug 

samt fremløbs- og returløbstemperatur.  

 

72. Selvaflæsning kan benyttes ved almindelige turnusaflæsninger, men der må 

fastsættes regler for hvor mange gange man vil acceptere selvaflæsning før kon-

trolaflæsning foretages. Her må dog tages i betragtning, at man ved flere på hinan-

den følgende selvaflæsninger mindsker muligheden for at konstatere eventuelle 

fejl ved anlægget.  

 

73. Selvaflæsning er en anvendelig metode og visse værker baserer sig udelukken-

de herpå. Det skal dog bemærkes, at metoden åbner mulighed for unøjagtigheder, 

hvis værkets personale ikke foretager jævnlige kontrolaflæsninger. Desuden kan 

svagtseende personer have svært ved at foretage selvaflæsning.  

 

74. Princippet er dog også kendt og meget brugt inden for el-og gasafregning. 

Erfaringsmæssigt er der kun meget få fejlaflæsninger.  

 

75. -----  

 

76. 6.6 Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte 

frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en beta-

lingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender  

 

77. - at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive op-

krævet det varslede inkassogebyr, samt  

 

78. - at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil 

blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for 

betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller 

anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller  

 

79. - at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, 

hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt 

betalingsordning.  

 

80. - Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydel-

se og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN.  

 

81. - Såfremt der er etableret et direkte afregningsforhold med en lejer, bør ejeren 

samtidig informeres om at forsyningen kan blive afbrudt.  
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82. Ad 6.6 Når det konstateres, at betalingsfristen i erindringsskrivelsen er over-

skredet, eller en betalingsordning er misligholdt, udsendes inkassomeddelelse. 

Inkasso- gebyret kan opkræves via næste regning eller tillægges restancen, hvor-

imod restancegebyr og renter påregnes opkrævet i forbindelse med enten næste 

rate/opgørelse eller årsopgørelsen. Hvis forbrugeren ikke betaler det skyldige be-

løb inden den fastsatte frist, kan varmeforsyningen afbrydes, medmindre, forbru-

geren henvender sig til varmeværket og træffer aftale om sikkerhedsstillelse for 

fremtidigt varmeforbrug, eller der indgås en afdragsordning.  

 

83. Stilles der sikkerhed for fremtidigt forbrug, fortsættes varmeleverancen, og 

restancen kan inddrives ved retslig inkasso.  

 

84. En løbende inkasso-sag forpligter ikke i sig selv varmeværket til fortsat forsy-

ning.  

 

85. Såfremt der ikke er oprettet et frivilligt forlig (se eventuelt DFF-vejledning nr. 

3), tilrådes det at søge et sådant oprettet med henblik på afvikling af restancen. Det 

må dog præciseres, at såfremt forbrugeren stiller sikkerhed for fremtidigt forbrug, 

kan varmeværket ikke foretage afbrydelse af varmeforsyningen, selvom forbruge-

ren ikke vil tiltræde et frivilligt forlig.  

 

86. Hvis varmeværket og forbrugeren har indgået en betalingsordning, og det kon-

stateres, at denne misligholdes af forbrugeren, bør der straks fremsendes en inkas-

so-meddelelse.  

 

87. Ved denne inkassomeddelelse vil det ikke være muligt at indgå en ny beta-

lingsordning, da en løbende ordning er misligholdt.  

 

88. Inkassogebyret foreslås ligesom restancegebyret opdelt i en fast del og en vari-

abel del pr. 100 kr.'s regningsbeløb (se foranstående skema).  

 

89. De omkostninger, som kan medtages under fast del, fremgår af skemaopstil-

lingen i afsnittet om restancegebyr. Inkassogebyret kan påføres næste ra-

te/opgørelse.  

 

90. Såfremt der stilles sikkerhed for fremtidigt forbrug, bør restancen som tidligere 

nævnt inddrives ved retslig inkasso, og størrelsen af sikkerhedsstillelse bør svare 

til det gennemsnitlige forbrug + afgifter i en regningsperiode + betalingsfristens 

periode og selskabets inkassoperiode.  

 

91. I almindelighed skal der gives forbrugeren mulighed for, at restancen kan af-

vikles efter en rimelig betalingsordning, som kan indgås i form af frivilligt forlig. 

De med betalingsordningen forbundne omkostninger betales af forbrugeren.  

 

92. Medmindre ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende, må det anses 

for rimeligt, at selskabet kræver restancen afviklet i løbet af 3 måneder, og at for-

brugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle forfaldne regninger retti-

digt.  
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93. Betalingsordning i form af frivilligt forlig, som misligholdes, indebærer, at 

selskabet kan inddrive fordringen ved fogedens mellemkomst, uden at der forelig-

ger dom.  

 

94. -----  

 

95. 6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav 

i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.15.  

 

96. Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidti-

ge lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, 

indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET, at kundeforholdet ophø-

rer, jf. 2.15."  

 
DANSK ENERGI 

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

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

talen).  

 

98. Tilsynet vedtog  

 

99. at meddele Elfor, "at netselskaberne indtil videre kan påregne, at deres anmel-

delse i medfør af elforsyningslovens § 76 af vejledningen uændret som leverings-

betingelser ikke vil give anledning til indsigelser fra tilsynets side."  

 

100. Net benyttelsesaftalen indeholder blandt andet følgende:  
 § 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforplig-

telse 

Overtagelse 2.1 

Ved overtagelse af installation med tilslutning og adgang til 

elnettet rettes henvendelse til netvirksomheden. 

Nye netkunder er, med mindre andet aftales skriftligt, omfattet af 

de gældende generelle vilkår. 

2.1. Kommentar 

Netvirksomheden kan kræve dokumentation for overtagelsen af 

en installation i forbindelse med ejerskifte / fraflytning. 

Oplysningspligt 2.2 

Netkunden er pligtig at oplyse netvirksomheden om enhver afta-

le om levering af elektricitet, som skal transporteres gennem 

netvirksomhedens net. 

Netkundens oplysninger skal gives pr. leverandør og skal omfat-

te aftalt energimængde pr. tidsenhed og leveringsomfang samt 

aftaler om balanceansvar. Oplysningerne skal være netvirksom-

heden i hænde på et af netvirksomheden fastsat tidspunkt og 

dokumenteres over for netvirksomheden. 

Såfremt netkunden undlader at oplyse om ovennævnte, anses 

under forudsætning af forsyningspligtselskabets accept netkun-

dens leverance for omfattet af forsyningspligtselskabets leve-

ringsvilkår. 

2.2. Kommentar 

Forudsætningen for netkundens mulighed for at aftage elektrici-

tet fra elnettet er, at netkunden har en aftale med en elleverandør 

om levering af elektricitet herunder om balancekraft. 



ENERGITILSYNET |  Side 10/34 

Da det er netvirksomheden, som tilrettelægger netadgangen med 

den systemansvarlige virksomhed og andre berørte parter, er det 

nødvendigt, at netvirksomheden får dokumenterede oplysninger 

om leveringsaftaler. 

 § 10. Opsigelse, ejerskifte, fraflytning 

Opsigelse 10.1 

Netkunden kan opsige netadgangen/ netbenyttelsesaftalen med 3 

arbejdsdages varsel. 

Hæftelse. Fra-

flytning 

10.2 

Netkunden hæfter for betaling for netbenyttelsen efter gældende 

tarif indtil den dato, til hvilken netbenyttelsesaftalen er opsagt, 

og netkunden har givet adgang til aflæsning af måleren, eller der 

foreligger en af netvirksomheden accepteret selvaflæsning, eller 

ny netkunde er indtrådt i aftaleforholdet, og hvor denne har op-

lyst målerstanden. 

Netvirksomheden er berettiget til at opkræve gebyr i forbindelse 

med netkundens fraflytning. 

10.2. Kommentar 

Opsiger en netkunde netbenyttelsesaftalen kan netvirksomheden 

anmode om selvaflæsning, eventuelt med både gammel og ny 

netkundes underskrift, eller netvirksomheden kan selv foretage 

aflæsning. 

Hvis netvirksomheden kun har den hidtidige netkundes selvaf-

læsning uden ny netkundes underskrift, accepterer netvirksom-

heden samtidig risikoen ved, at aflæsningen er ukorrekt. 

Efter Energiklagenævnets afgørelse den 19. juni 2001 har det 

vist sig nødvendigt, at der er en direkte hjemmel til at opkræve et 

gebyr i forbindelse med den ekstraordinære afregning, der fore-

tages i forbindelse med fraflytning. 

Overdragelse 10.3 

Når netvirksomheden modtager en opsigelse efter § 10.2, uden at 

en ny netkunde samtidig ønsker at overtage netbenyttelsesafta-

len, har netvirksomheden ret til efter datoen for opsigelsens 

ikrafttræden at afbryde muligheden for ellevering og nedtage 

måleudstyret samt, når der er rimelig grund hertil, at nedtage sine 

forsyningsanlæg. 

Ved en genoptagelse af netbenyttelsen har netvirksomheden ret 

til at kræve sine omkostninger hertil dækket. Beløbet kan dog 

ikke overstige prisen for tilslutning af en ny installation til net-

virksomhedens net. 

 
DANSK ENERGI 

101. Dansk Energi har endvidere i 1998 udsendt "Vejledning om tabsbegrænsning, 

inddrivelse af restancer, gebyrer og morarenter".  

 

102. Elprisudvalget er i en direktørmeddelelse den 8. juni 1998 blevet orienteret 

om vejledningen, der havde været forhandlet med sekretariatet. Udvalget havde 

ingen bemærkninger.  

 

103. Vejledningen indeholder blandt andet følgende:  

 

104. "1. Tabsgivende situationer  
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105. Årsager, til at kunder ikke betaler, kan f.eks. være sløseri eller "pengeman-

gel". Manglende betaling kan også skyldes, at kunden flytter, og glemmer at melde 

flytning, og samtidig måske "løber" fra regningen. Disse situationer er nærmere 

beskrevet efter pkt. 5. De i det følgende først nævnte er de situationer, hvor skifte-

retten er involveret.  

 

106. -----  

 

107. 1.2. Konkurs  

 

108. -----  

 

109. Det er vigtigt, at elleverandøren er opmærksom på varsler om en forestående 

konkurs, såsom betalingsvanskeligheder af enhver art, hyppige ejer/kundeskift 

(mand-hustru) o.lign., og at elleverandøren i denne forbindelse benytter sin mulig-

hed for at kræve sikkerhed for betaling for fremtidige leveringer.  

 

110. -----  

 

111. 3.1. Tilmelding  

 

112. Som kunde anses den, der tilmelder sig som kunde eller på anden måde til-

kendegiver sig som kunde i forhold til elleverandøren, herunder den der som byg-

herre/ejer rekvirerer ellevering til sin ejendom.  

 

113. Overtagelse af et eksisterende leveringsforhold kan ske ved henvendelse til 

elleverandøren.  

 

114. Tilmelding foregår i praksis ofte telefonisk.  

 

115. Når en kunde anmoder om elforsyning, er der i realiteten tale om indgåelse af 

en leveringsaftale, hvor elleverandøren typisk leverer varen eller en del af denne 

på kredit. I de fleste tilfælde betaler kunderne et acontobeløb.  

 

116. -----  

 

117. Hvor det objektivt kan konstateres, at en kunde er flyttet f.eks. via folkeregi-

steradresse, så falder denne kundes hæftelse i forhold til den kunde, der forbruger 

elektriciteten, væk. Tvist i sådanne anliggender vil henhøre under domstolene og 

ikke Elprisudvalget.  

 

118. -----  

 

119. 3.2. Afmelding  

 

120. Kunden er ifølge DEFs vejledende leveringsbestemmelser berettiget til at 

opsige leveringsforholdet med 3 arbejdsdages varsel.  

 

121. Kunden hæfter for betaling for leveringen af elektricitet indtil den dato,  
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122. - til hvilken aftalen er opsagt, og kunden har givet adgang til aflæsning af 

måleren, eller  

 

123. - til der foreligger en af elleverandøren accepteret selvaflæsning, eller  

 

124. - til ny kunde er indtrådt i leveringsforholdet.  

 

125. 3.3. Manglende betaling - fraflyttede kunder  

 

126. Hvis kunden er flyttet men registreret som kunde på en ny adresse i elleve-

randørens eget forsyningsområde, følges den almindelige restanceprocedure, jf. 

DEFs vejledning om restanceproceduren.  

 

127. Hvis kunden er flyttet og ikke længere er registreret som kunde i elleverand-

ørens forsyningsområde, forsøges typisk - afhængig af restancens størrelse - med 

forskellige tiltag for at inddrive restancen efter almindelig rykkerskrivelser har vist 

sig virkningsløse:  

 

128. - Indberetning til RKI  

 

129. - Inkassofirmaer  

 

130. - Retslig inkasso  

 

131. - Lønindeholdelse.  

 

132. Hvis en kunde er tilflyttet fra en anden elleverandørs område, og kundens 

tidligere adresse er oplyst, kunne være af interesse for den nye elleverandør at 

indhente oplysninger om tilflytterens betalingsmønster og eventuelle restancer hos 

den tidligere elleverandør.  

 

133. Justitsministeriet og Registertilsynet har imidlertid fundet, at en sådan ud-

veksling af oplysninger vedrørende en kundes rettidige betaling eller mangel på 

samme kræver kundens samtykke for ikke at være i strid med offentlighedsloven 

og lov om private registre.  

 

134. 4. Mellemforbrug  

 

135. Ved mellemforbrug tænkes på det forbrug, der kan finde sted i perioden fra 

en kunde har afmeldt i forhold til elleverandøren, til ny kunde behørigt er tilmeldt 

registreret hos elleverandøren.  

 

136. Et mellemforbrug opstår typisk i forbindelse med ind- og udflytning i lejede 

boliger. Efter afmelding overfor elleverandøren og aflæsning af måleren kan der 

berettiget eller uberettiget være adgang til en midlertidig tom lejlighed. Det kan 

være håndværkere, der er inde for at foretage vedligeholdelsesarbejder, reparatio-

ner eller andet, eller det kan være viceværten eller ejendommens ejer, der i flere 

omgange er inde for at fremvise lejligheden med henblik på fornyet udlejning, 

endelig kan en person uberettiget have tiltvunget sig adgang til en lejlighed, som 

måske har stået tom i længere tid.  
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137. 4.1. Lejers afmelding  

 

138. A. Kunden afmelder. og der registreres ingen ny kunde på installationen  

 

139. Det kan være et problem at opnå betaling for elforbruget i mellemperioden. 

Især hvis elleverandøren har accepteret en afmelding og ikke har sikret sig mod et 

uddebiteret mellemforbrug ved enten at have en ny forpligtet kunde registreret 

eller ved at afbryde installationen.  

 

140. Når en elleverandør modtager afmelding fra en kunde, der flytter fra sin bo-

lig, og elleverandøren accepterer afmeldingen/fraflytningen og noterer målerstan-

den (underforstået, at elleverandøren fæster lid til aflæsningen), er det juridiske 

udgangspunkt, at der ikke længere foreligger en bindende aftale parterne imellem, 

og den afmeldte kunde hæfter derfor ikke længere for betaling for et eventuelt 

efterfølgende forbrug. Jf. leveringsbestemmelsesvejledningens § 9.2. Det hænder 

ofte, at en afmelding foretages af et boligselskabsadministrator, en udlejer eller en 

ny lejer, i stedet for at den fraflyttede selv afmelder. Elleverandøren skal i princip-

pet acceptere en sådan registrering.  

 

141. Når afmelding sker, uden at en ny kunde kan registreres, indebærer dette 

umiddelbart, at elleverandøren ikke har nogen at sende regningen til for det for-

brug, der måtte finde sted efter afmeldingsdatoen. Elleverandøren anbefales i den-

ne situation at meddele boligselskabet eller udlejeren, at boligselskabet/udlejeren 

selv registreres som kunde og hæfter for betalingen for fremtidigt leveret el. Selv 

om der ikke reageres på en sådan meddelelse, hæfter boligselskabet/udlejeren for 

betaling for forbruget af elektricitet. Såfremt boligselskab/udlejer afviser at ville 

stå som kunde, kan elleverandøren blot afbryde elleveringen. Genoplukning må 

herefter ske på boligselskabets/udlejers anmodning og mod betaling af gebyr. En 

ny kunde skal ikke belastes med et genoplukningsgebyr. Udlejers hæftelse for 

mellemforbrug er fastslået i en afgørelse i Elprisudvalget af 4. december 1996.  

 

142. B. Lejer afmelder overfor elleverandøren: lejlighed med opsigelsesklausul  

 

143. Et særligt problem kan opstå i de situationer, hvor kunden i forhold til udleje-

ren har et opsigelsesvarsel, men hvor kunden inden udløbet af opsigelsesvarslet er 

fraflyttet lejligheden og har afmeldt overfor elleverandøren.  

 

144. Nogle udlejere har hævdet, at den fraflyttede lejer under alle omstændigheder 

skal betale elforbruget, indtil den dato lejemålet kan opsiges. Udlejeren henviser 

til, at elforbruget - i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og reparationer efter 

en lejer - ifølge lejekontrakten skal betales af lejeren.  

 

145. Hvis lejeren imidlertid i sin egenskab af kunde, har afmeldt overfor elleve-

randøren, er lejeren ikke forpligtet over for elleverandøren til at betale et eventuelt 

elforbrug efter afmelding og fraflytning, jf. ovenfor. Noget andet er, at lejeren kan 

være/er pligtig at dække udlejerens omkostninger til vedligehold og reparationer 

herunder el forbruget i perioden fra fraflytning til opsigelse af lejemålet.  

 

146. C. Elleverandøren afbryder ikke  
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147. Såfremt elleverandøren efter en foretagen afmelding lader elforsyningen "stå 

åben", herunder undlader at sikre sig, at boligselskabet hæfter for betalingen, påta-

ger elleverandøren sig umiddelbart risikoen for, at der i en periode sker uberettiget 

forbrug eller et forbrug, der ikke kan placeres på en kunde. Elleverandøren har i 

givet fald bevisbyrden med at fastslå, hvem der har forbrugt el, og som følge deraf 

hæfter for betalingen.  

 

148. D. Lejer fraflytter lejligheden. men har adgang  

 

149. Hvis lejeren har afmeldt, men fortsat har adgang til lejligheden, f.eks. behol-

der nøglerne indtil udløbet af lejemålet, er lejeren fortsat reel kunde og ansvarlig 

for et mellemforbrug.  

 

150. Udgangspunktet er, at den, der har brugt elektriciteten, også skal betale for-

bruget.  

 

151. 4.2. Tabsbegrænsende foranstaltninger  

 

152. En mulighed for at gardere sig mod tab i forbindelse med "mellemforbrug" er 

derfor jf. ovenfor, at elleverandøren i sin flytteprocedure efter afmelding indfører 

altid at  

 

153. - meddele ejeren, at han noteres som kunde eller  

 

154. - foretage afbrydelse,  

 

155. - såfremt ejeren afviser at være kunde, eller  

 

156. - såfremt en anden kunde ikke indtræder i kundeforholdet samtidig med af-

meldingen.  

 

157. Denne procedure medfører selvfølgelig øget administration og i sidste ende er 

det naturligvis det enkelte selskab, der selv må vurdere, hvorvidt problemet er så 

stort, at den øgede administration kan betale sig.  

 

158. 4.3. Ejeren afhænder sin ejendom  

 

159. Tilsvarende regler gælder, hvor en ejer, som også er kunde, afhænder sin 

ejendom.  

 

160. Her gælder normalt, at ejeren hæfter for forbruget indtil ny ejer overtager 

ejendommen. Men tilsvarende situationer, som ovenfor beskrevet kan op stå, hvis 

sælgeren af ejendommen aflæser og afmelder inden overtagelsesdagen.  

 

161. Det er således også her vigtigt for elleverandøren at sikre sig, at korrekt af-

læsning af målerstanden og en tilsvarende juridisk holdbar konstatering af, hvem 

der er kunde, finder sted.  

 

162. 4.4. Hovedregler og anbefalinger  
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163. Ovenstående er bl.a. baseret på konkrete sager, som DEFs juridiske afdeling 

har behandlet. De nævnte hæftelsesregler og bevisproblemer samt anbefalinger 

kan lyde indviklede.  

 

164. Men ved hver fraflytning er der individuelle forhold, der ikke altid er lige 

nemme at få indpasset i ovennævnte regelsystem eller beskrivelse.  

 

165. Det anbefales derfor, at have følgende hovedregler som udgangspunkt for 

vurderinger og afgørelser  

 

166. 1. Den, der har forbrugt elektriciteten, er som udgangspunkt den, der hæfter 

for forbruget. (I "normalsituationen" vil denne person naturligvis være den til-

meldte kunde).  

 

167. 2. Ved korrekt afmelding hæfter kunden ikke for betaling for et efterfølgende 

forbrug.  

 

168. 3. Har elleverandøren ikke en korrekt registreret kunde, der hæfter, har elle-

verandøren bevisbyrden for konstatering af hvem, der har forbrugt elektriciteten 

og dermed hæfter for betalingen.  

 

169. Forudsætningen for ovenstående problemstilling er, at elleverandøren histo-

risk har accepteret at have et selvstændigt aftaleforhold med lejere, der via et leje-

mål har rådighed over en selvstændig elinstallation."  

 

170. -----  

 

171. 5. Aflæsning  

 

172. 5.1. Registrering af målerstanden  

 

173. Registrering af målerstanden ved flytninger sker som regel ved selvaflæsning.  

 

174. Elleverandøren kan påføres en tabsrisiko, hvis der sker et forbrug i perioden, 

efter at en kunde har aflæst og afmeldt, og indtil en ny kunde registreres som kun-

de på forsyningsadressen. Der henvises til afsnittet om mellemforbrug pkt. 2.3.  

 

175. I det øjeblik elleverandøren accepterer afmeldingen og målerstanden, hæfter 

den afmeldte kunde ikke længere for betaling for et eventuelt efterfølgende for-

brug, medmindre der er fejl ved aflæsningen, eller kunden benytter installationen 

efter afmeldingen, hvilket kan være svært at bevise.  

 

176. De elleverandører, der ikke foretager aflæsning af målerstanden ved en ind-

flytning, kan det foreslås at fremsende et velkomstbrev til den nye kunde med 

angivelse af tilmeldingsdato og den registrerede målerstand. Velkomstbrevet kan 

indeholde et underskriftskort, som den nye kunde bedes om at returnere til elleve-

randøren, således at denne får bekræftet de registrerede oplysninger eller får korri-

geret disse.  

 



ENERGITILSYNET |  Side 16/34 

177. Ønsker elleverandøren at gardere sig 100% mod tab i forbindelse med afmel-

ding, mellemforbrug og tilmelding, er det imidlertid nødvendigt at benytte en flyt-

teprocedure, hvor der altid foretages aflæsning og afbrydelse ved afmelding, hvis 

en ny kunde ikke samtidig indtræder i kundeforholdet.  

 

178. 5.2. Erhvervskunder  

 

179. For erhvervskunder vil elleverandørens risiko for et væsentlig tab være større 

end for husholdningskunder. Det anbefales derfor at foretage afbrydelse i forbin-

delse med en afmelding, hvor en ny kunde ikke tilmeldes samtidig og målerstan-

den er accepteret af både gammel og ny kunde. I sådanne situationer bør forsynin-

gen altid afbrydes, indtil en ny kunde er tilmeldt.  

 

180. Accepterer elleverandøren at registrere til- og afmeldinger vedrørende er-

hvervskunder via selvaflæsning, bør man sikre sig, at den ny kundes SE-nr. oply-

ses, samt at et med velkomstbrev fremsendt underskriftskort altid bliver returneret.  

 

181. Modtager elleverandøren ikke ovenstående oplysninger, kan fortsat levering 

betinges af, at kunden stiller en tilfredsstillende sikkerhed for betaling for forbru-

get.  

 

182. -----  

 

183. 7. Hæftelsen  

 

184. Som udgangspunkt er det den, der har brugt den leverede el, der også hæfter 

for betalingen for den leverede el.  

 

185. Elleverandøren er dog ofte i en situation, hvor kravet om betaling kun kan 

rejses overfor den, der juridisk set hæfter, dvs. den, der er registreret som kunde.  

 

186. Kunden hæfter for betaling indtil den dato, til hvilken leveringsaftalen er 

opsagt. Den registrerede kunde hæfter derfor for betaling for den leverede elektri-

citet, indtil vedkommende har opsagt leveringsaftalen, eller en anden kunde har 

meddelt elleverandøren, at vedkommende er indtrådt i leveringsforholdet.  

 

187. Hvor det objektivt kan konstateres, at en kunde er flyttet f.eks. via folkeregi-

steradresse, så faldet denne kundes hæftelse i forhold til den kunde, der forbruger 

elektriciteten, væk. Tvist i sådanne anliggender vil henhøre under domstolene og 

ikke Elprisudvalget.  

 

188. -----  

 

189. 8.6. Sikkerhedsstillelse  

 

190. -----  
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191. Normalt kan sikkerhed kun kræves efter en individuel konkret og aktuel vur-

dering af en kundes kreditværdighed. Leverer elleverandøren til en installation 

som med samme forretningskoncept uanset ejerskifte gentagne gange har givet 

anledning til tab, vil elleverandøren dog kunne kræve sikkerhedsstillelse selv over-

for en ny ejer, som ønsker at drive samme type virksomhed på installationen.  

 

192. -----  

 

193. 8.7. Genoptagelse af levering  

 

194. Er det den oprindelige kunde, der genåbnes for, er der ingen tvivl om, hvor 

regningen skal sendes hen, og at man kan stille krav om, at den betales, forinden 

genåbning sker; men har der været lukket for elleveringen, og overtager en ny 

kunde herefter installationen, er det tvivlsomt, hvorvidt man overfor denne kan 

kræve dækning af omkostningerne til genåbning afleveringen.  

 

195. Det anbefales, at man i regningsopgørelsen i forhold til den tidligere kunde 

indregner samtlige omkostninger i forbindelse med ikke kun gennemførelse af 

restanceproceduren og afbrydelse af elleveringen, men også omkostningerne ved 

at leveringen genoptages, når en ny kunde overtager installationen. Det er klart, at 

en ny kunde ikke kan pålægges omkostninger ved genåbning af en installation, 

hvortil forsyningen er blevet afbrudt på grund af den tidligere kundes manglende 

betaling.  

 

196. Udgangspunktet er, at en ny kunde forventer, at elforsyningen er umiddelbar 

til rådighed og uden ekstraordinære omkostninger kan tages i brug. Hvis elleve-

randøren ikke kan henholde sig til andre, må elleverandøren selv erholde de om-

kostninger, der er ved genoplukning.  

 

197. Er der sket et lejerskifte, har elleverandøren mulighed for at indsætte bolig-

selskab/-udlejer som kunde i perioden fra en lejers afmelding til en ny kunde er 

registreret ved blot at meddele udlejer, at denne står som kunde, indtil ny lejer er 

tilmeldt. ønsker udlejer ikke at blive indsat som kunde, kan elleverandøren natur-

ligvis afbryde leveringen, hvorefter det påhviler udlejer af få genoplukket, dvs. det 

vil være udlejer, der i denne situation vil skulle betale for en genoplukning. Det 

bør i henvendelsen til udlejer bemærkes, at genoplukningsgebyret vil blive opkræ-

vet hos ham, jf. afsnit 4.  
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GRUNDMATERIALE 

198. Et koncentrat af de af Energiprisudvalgene trufne afgørelser kan gengives 

således:  
 Gas- og varmeprisudvalget  

7/9/81 Afregning af udlejningsejendoms 

forbrug sker med udlejer og ikke 

med lejerne. 

Forholdet mellem udlejer og lejer 

reguleres af lejeloven. 

5/10/81 Afregning af udlejningsejendoms 

forbrug sker med udlejer og ikke 

med lejerne. 

Lejernes betaling ikke omfattet af 

varmeforsyningsloven. 

7/6/82 Bedømt om forsyning fra kom-

munens beboelses- og administra-

tionsejendomme samt fra "Kød-

byen" er omfattet af anmeldelses-

pligt. 

Blokvarmecentraler, der alene 

leverer til "egne forbrugere" er 

undtaget fra lovens priskapitel. 

lagt vægt på det begrænsede antal 

aftagere og ejerforholdene. 

7/6/82 Beregning af udmeldelsesgebyr, 

sat til ca. 2.200 kr. 

Begrænset beløbsstørrelse Udsat 

på afklaring af tegningsperiode, 

periodeudløb, gældsforpligtelser 

m.v. 

7/6/82 Ny ejers betaling af restance efter 

overtagelse på tvangsauktion. 

Urimeligt at gøre køber ansvarlig 

for sælgers restance. Værket bør 

ikke have fortrinsret for andre 

kreditorer. 

7/6/82 Betingelser for genoptagelse af 

leverancer efter tvangsauktion. 

Urimeligt før genoplukning at 

kræve ny tilslutningsafgift eller 

restance betalt. Generelt deposi-

tum urimeligt. Misligholdels af 

aftaleforhold er et domstolsanlig-

gende. 

6/12/82 Fremgangsmåde ved inddrivelse 

af restancer vedr. lejemål. 

Urimeligt at true med lukning for 

restance fra før lejemåls start. 

Fortolkning af aftale om betaling 

er et domstolsanliggende. 

6/12/82 Ny ejers betaling for tidlige ejers 

restance. 

Urimeligt at gøre køber ansvarlig 

for sælgers restance. Afgørelse 

fastholdes. 

7/2/83 Krav om depositum for 4 lejerbo-

liger, dvs. ikke-andelshavere. 

Urimeligt at kræve depositum (6. 

mdr´s a conto) af lejerne. ikke 

bedømt lejeres evt-elle andelsha-

verstatus. 

7/2/83 Bedømmelse af om der ved efter-

regulering skal tilbagebetales til 

fraflyttede forbrugere. 

Rigtigst, at tilbagebetaling også 

sker til fraflyttede forbrugere. 

14/3/83 Krav til tvangsauktionskøber om 

betaling af tidligere ejers restance. 

Urimeligt at kræve sælgers re-

stance betalt af køber. Uanset om 

deklaration herom er lyst. 

2/5/83 Krav til tvangsauktionskøber om 

betaling af tidligere ejers restance. 

Urimeligt at kræve sælgers re-

stance betalt af køber. 

29/8/83 Krav til tvangsauktionskøber om 

betaling af tidligere ejers restance. 

Anført at bedømmelsen falder 

uden for kompetencen. 

Indbragt for Ankenævnet. 

7/11/83 Krav til tvangsauktionskøber om 

betaling af tidligere ejers restance. 

Indbragt for Ankenævnet. 
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13/2/84 Leveringsbetingelser indeholder 

bestemmelse om at køber af en 

ejendom er ansvarlig for tidligere 

ejers restance. Forslag til ved-

tægtsændring taget til efterretning. 

Udvalgsafgørelse delvist omstødt 

af ankenævnet. Restance, der 

ligge mere end et år forud for 

ejerskifte, kan ikke opkræves hos 

ny ejer, for så vidt angår minder 

værker. 

2/4/84 Ny ejer pålægges, at betale tidli-

gere ejers restance 

Generelt ikke urimeligt, med 

leveringsbestemmelse for mindre 

varmeværker, om at tidligere ejers 

restance i en vis udstrækning 

påhviler den nye ejer. Værker 

pligt til at oplyse om restancer og 

disses størrelser. 

10/12/84 Ejer ansvarlig for lejers forbrug, 

ved direkte leveringsforhold mel-

lem værk og lejer 

Urimeligt. Indbragt for ankenæv-

net. 

22/4/85 Lejers restance søgt inddrevet hos 

udlejer. 

Urimeligt at udlejer hæfter for 

lejer. 

22/4/85 Krav om, at boligforening hæftede 

for andelshaver restance. Krav om 

at foreningen blev tilsluttet som 

storforbruger. 

Ikke urimeligt, at indehavere af 

andelsboliger blev tilsluttet på 

samme vilkår som ejere af egen 

bolig, men urimeligt, at boligfor-

eningen hæftede som selvskyld-

nerkautionist. 

17/6/85 Ikke bemærkninger til, at indeha-

vere af andelsboliger blev tilslut-

tet på samme vilkår som ejere af 

egen bolig, men urimeligt, at 

boligforeningen hæftede som 

selvskyldnerkautionist. 

Indbragt for ankenævnet. 

17/6/85 Ny ejer hæftede for tidligere ejers 

restance 

Urimeligt 

25/11/85 Urimeligt, at søge tidligere ejers 

restanse inddrevet hos efterføl-

gende ejer 

Indbragt for ankenævnet. 

10/2/86 DFF´s vejledende vedtægter på ny 

behandlet. 

Udvalgets synspunkter m.h.s.t 

spørgsmålet om nuværende ejers 

hæftelse for tidligere ejers restan-

ce skulle konkretiseres. 

21/4/86 Fundet urimeligt, at leveringsbe-

tingelser pålagde andelshaver, at 

hæfte for tilgodehavende hos lejer 

Afgørelsen ophævet af ankenæv-

net. 

21/4/86 Værket kunne ikke hos kreditfor-

eningen, der overtog ejendom-

men, kræve tidligere ejers restan-

ce betalt. 

Landsretsdom tiltræder dette 

synspunkt. 

1/9/86 Vedtægter indeholder bestemmel-

se om hæftelse for tidligere ejers 

rtestance. 

Urimeligt 

24/11/86 Krav om solidarisk medhæften fra 

3 ejerlejlighedsindehavere, der 

ikke modtog varme. Der kunne 

ikke etableres selvstændigt kunde-

forhold med ejendommens 2 øvri-

ge ejerlejlighedsindehavere. 

Urimeligt 
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13/4/87 Fundet urimeligt, at kræve tidlige-

re ejers restance betalt at ny ejer, 

som betingelse for levering. 

Indbragt for ankenævnet 

16/11/87 Urimeligt at værket kræver tidli-

gere ejers restance betalt som 

betingelse for levering 

Ankenævnet stadfæster 

13/2/89 Urimeligt, at kræve en tidligere 

ejers restance betalt af den nye 

ejer. 

Indbragt for ankenævnet. 

13/2/89 Urimeligt 1) at kræve solidarisk 

medhæften fra 3 ejerlejlighedsin-

dehavere, der ikke modtag varme 

og 2) at der ikke kunne etableres 

selvstændigt aftageforhold med 

ejendommens 2 øvrige ejerlejlig-

hedsindhavere. 

Ophævelse. Ankenævnet ikke 

fundet det urimeligt, at alle hæfter 

for værkets krav mod foreningen, 

når foreningen står som aftager af 

fjernvarme, og ikke urimeligt at 

nægte etablering af selvstændigt 

aftageforhold. 

12/6/89 Urimeligt at ny ejerhæfter for 

tidligere ejers gæld. 

Stadfæstet af ankenævnet. 

11/2/91 Deklaration om at ejer hæfter for 

lejers forbrug urimelig. Afregning 

sker direkte med lejerne 

Indbragt for ankenævnet 

11/2/91 Bestemmelser om flytteafregning, 

hvorefter afregning i tilfælde af 

ejerskifte sker ved varmeårets 

udløb og køber hæfter for restbi-

drag, ligesom evt. for meget ind-

betalt acontobidrag udbetales til 

køber. 

Urimelig. 

23/9/91 Behandling af DFF´s vedtægter 

og alm. betingelser. Drøftelse af 

lejeres adgang til at etablere selv-

stændigt kundeforhold. 

Yderligere forhandling mellem 

sekretariat og forening. 

18/11/91 Anmodning om ændring af ved-

tægter, hvorefter ejer hæfter for 

lejers restancer. 

Indbragt for ankenævnet. 

24/2/92 Bestemmelse om en lejers hæften 

for lejers forbrug fundet urimelig. 

Afgørelsen blev 18. febr. 92 op-

hævet af ankenævnet. Hvis ikke 

selvstændig aftale om lejers hæf-

ten ikke urimeligt, at alene ejer 

hæfter for forbruget overfor vær-

ket. 

11/5/92 Drøftelse af om ankekendelsen af 

18. febr. 92 skulle indbringes for 

Landsretten. 

Vedtaget at hæve den anlagte 

retssag. Tilkendegivet, at et var-

meværk ikke kan nægte at indgå 

aftale om levering af varme til en 

lejer af en ejendom, der har selv-

stændig måler, således at alene 

lejeren hæfter for ejendommen 

varmeaftag. 

14/9/92 Eventuel ophævelse af påbud om 

at genetablere gasforsyning til en 

udlejet ejendom, meddelt den 28. 

apr. 1992. 

Ikke urimeligt at betinge fremtidi-

ge leverancer af sikkerhedstillelse, 

hvis restance, uanset lejer betalt 

aconto til udlejer. Afgørelsen 

ophævet 7. okt. 92 af ankenævnet. 
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16/11/92 Drøftelse af ankekendelse af 7. 

okt. 92 

Kendelse fundet i overensstem-

melse med udvalgsafgørelsen. 

15/2/93 Henvendelse i anledning af 

Landsretsafgørelse, der næg-tede 

udlejer ret til at ophæve lejemål, 

trods lejers manglende betaling af 

varmeregning. 

Boligselskabs retsstilling overfor 

lejer, der ikke betaler forbrugsaf-

gifter, kan ikke styrkes ved aftale 

om en uhjemlet udvidlese af om-

rådet for "anden pligtig ydelse" jf 

lejeloven. 

15/2/93 Drøftelse af DFF´s vejledninger Spørgsmålet om, hvem der er 

kunde indgår i en samlet bedøm-

melse. Såfremt betaling for varme 

ikke er omfattet af den konkrete 

lejekontrakt, og lejeren betaler 

direkte til varmeværket, må leje-

ren betragtes som kunde. 

10/5/93 Fundet urimeligt, hvis værket, 

som betingelse for at levere varme 

til andelsboliger, stiller krav om at 

andelsboligforeningen påtog sig 

hæftelse for det enkelte medlems 

forbrug. 

Afgørelsen indbragt for ankenæv-

net. 

10/5/93 Behandling af hæftelse i Ejer/ 

lejer-forhold. 

Spørgsmål om ejers og lejers 

hæftelse skal afgøres ud fra, at 

værket ikke kan nægte at indgå 

aftale med lejer om levering, så 

kun lejer hæfter, hvis forbrugsste-

det har selvstændig måler. 

14/2/94 Drøftelse af udformning af DFF´s 

vejledninger. 

Urimeligt, hvis værket nægter at 

etablere direkte kundeforhold til 

lejer/ andelshaver uden medhæf-

ten for udlejer/ anelsboligfor-

ening, hvis selvstændigt stik og 

målen tilhørende værket. 

9/5/94 Ændring af DFF´s vejledninger Vedtægtsvejledning taget til efter-

retning. Udvalget kan fortsat gribe 

ind. 

19/9/94 Leveringsbestemmelser afskar 

lejer fra egt. og selvstændigt kun-

deforhold. 

Urimeligt, hvis teknisk muligt. 

Indbragt for ankenævnet. 

27/2/95 Drøftelse af ankekendelser af 11. 

jan. 95 vedr. ejers/ lejers hæftelse. 

Ikke grundlag for at indbringe 

kendelserne for Landsretten. 

19/2/96 Drøftelse af varmeforsy nings-

virksomheders praksis vedrørende 

inddrivelse af lejers restance hos 

ejer 

Urimeligt, hvis udlejer, der hæfter 

for betaling ikke på forespørgsel 

underrettes om lejers restance i 

fraflytningssituationen. 

13/5/96 Manglende høring af forsynings-

selskab i forbindelse med ud-

valgsafgørelse. 

Høring burde have været foreta-

get. 

26/5/97 Ifølge lovforslag vedrørende etab-

lering af direkte kundeforhold, 

skulle betaling for varme og na-

turgas efter målt forbrug, hvor det 

er teknisk muligt, ske i direkte 

kundeforhold mellem forbruger 

og forsyningsviksomhed, uanset 

Forslaget drøftet med Energisty-

relsen og Bygge- og boligstyrel-

sen. 
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om forbruger er lejer, andelshaver 

eller ejer. 

 Elprisudvalget  

13/11/78 Ejer hæfter for abonnementsafgift 

for tomme lejligheder. Fuld abon-

nementsafgift ved fraflytning 

uanset afregningsperiodes længde. 

Forhandling om ophævelse og om 

pro rata afregning af fast afgift. 

17/9/79 Generelt krav om depositum ved 

ejerskifte i restaurationsbranchen. 

Forhandling om ændring 

17/9/79 Krav om betaling af tidligere ejers 

forbrugsrestance ved ejendoms-

overdragelse, samt af ny tilslut-

ningsafgift. 

Vedtægter omfattet af udvalgets 

kompetence. Urimeligt 1) at gøre 

ny ejer ansvarlig og 2) at opkræve 

ny tilslutningsafgift ved overta-

gelse af bestående installation - 

dog faktiske omkostninger ved 

genetablering. 

8/12/80 Krav om betaling af tidligere ejers 

forbrugsrestance ved ejendoms-

overdragelse, samt af ny tilslut-

ningsafgift 

Udvalgets praksis er gældende for 

alle forsyningsselskaber. Spørgs-

målet om forskel i praksis for 

andelshavere og ikke-

andelshavere forelægges senere. 

16/3/81 Afslag på anmodning om tilladel-

se til at opsætte en bimåler lejlig-

hederne i en af et boligselskabs 

afdelinger. 

Forhandling med henblik på at 

åbne adgang til installation af 

bimålere for forbrugere under 

kollektiv tarif. 

22/6/81 To boligselskaber fået afslag på 

anmodning om tilladelse til at 

installere bimålere i bebyggelse 

med kollektiv tarif. 

Tilslutning til selskabets forslag 

til ændring. 

22/6/81 Ny ejer ansvarlig for tidligere 

ejers restance. 

Yderligere forhandling om æn-

dring af leveringsbetingelser ved-

rørende betaling af forbrugsre-

stancer ved ejerskifte. 

14/9/81 DEF udsendt cirkulære vedr. 

reviderede betingelserne for kol-

lektiv måling. 

Taget til efterretning 

7/12/81 Krav om depositum overfor lejere 

begrundet i ejerens økonomiske 

forhold. 

Urimeligt 

7/12/81 Krav om sikkerhed for fremtidigt 

forbrug eller trussel om afbrydelse 

som middel til at inddrive tidlige-

re kundes restance. 

Urimeligt. 

7/12/81 Krav om betaling af tidligere 

kundes restance eller nyt indskud 

Ikke tage stilling til om evt. aftale 

om indtræden i betalingsforplig-

telse. Domstolsanliggende. 

13/12/82 Krav om årlig betaling af bimåler Urimeligt, idet beløbet ikke om-

fattet af loven 

13/12/82 Krav om depositum eller positiv 

kreditoplysning for ny ejer, be-

grundet i forhold hos tidligere 

ejer. 

Urimeligt 

11/4/83 Krav om depositum eller positiv 

kreditoplysning for ny ejer, be-

Urimeligt. Yderligere forhandlin-

ger 
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grundet i forhold hos tidligere 

ejer. 

28/6/83 Krav om depositum eller positiv 

kreditoplysning for ny ejer, be-

grundet i forhold hos tidligere 

ejer. 

Ændringsforlag med udgangs-

punkt i konkret vurdering, tiltrådt. 

28/6/83 Andelshaver hæfter for lejeres, 

forpagteres forbrug, uagtet lejer/ 

forpagter er registreret som for-

bruger. 

Urimeligt. 

26/9/83 Andelshaver hæfter for lejeres, 

forpagteres forbrug, uagtet lejer/ 

forpagter er registreret som for-

bruger 

Ændrede Leveringbetingelser 

anmeldt. 

26/9/83 Ny ejer hæfter for tidligere ejers 

forbrugsrestancer. Krav om en art 

depositumsordning 

Urimeligt. Yderligere forhandling. 

9/4/84 Krav om ejers hæftelse for lejers 

forbrugsrestance. 

Pålæg om ændring. 

24/6/84 Betaling af lejers restance. Urimeligt. 

17/3/86 Betaling af lejers restance. Afgørelse om urimelighed ophæ-

vet af ankenævnet "på grund af 

specielle omstændigheder". 

16/3/87 Krav om depositum overfor 

døgnbutik. 

Ikke indgreb overfor krav om 

sikkerhedsstillelse. 

21/9/87 Krav om medhæften for lejere, 

forpagtere og andre. 

Urimeligt med generelt krav om 

depositum for bestemte grupper af 

forbrugere. 

16/5/88 Urimeligt, at udlejer hæfter for 

lejere etc. 

Stadfæstet af ankenævn, bl.a. da, 

der ikke var tale om pligtig ydelse 

i lejeforhold. 

19/12/88 Krav om medhæften for to lejeres 

betalinger. 

Ikke urimeligt, da nær tilknytning 

mellem udlejer og lejer. 

10/12/90 Krav om betaling for installati-

onsudvidelse, foretaget i tidligere 

ejers tid. 

Urimeligt, da udvidelse havde 

fundet sted inden køb af ejen-

dommen på tvangsauktion i god 

tro. 

3/6/91 Urimeligt at stille krav om beta-

ling for installationsudvidelse, 

foretaget i tidligere ejers tid. 

Stadfæstet af ankenævnet. 

22/3/93 Lufthavn som selvstændigt forsy-

ningsområde. 

Omfattet af anmeldelsesbestem-

melserne. 

13/12/93 Ejers hæftelse for lejers restance. Urimeligt. 

11/6/94 Urimeligt at kræve ejers hæftelse 

for lejers restance. 

Stadfæstelse af ankenævnet. Beta-

ling ikke pligtig ydelse i lejefor-

hold. 

31/10/94 Ejers hæftelse for lejers gæld 

urimelig. 

Stadfæstet af ankenævnet. 

12/6/95 Afslag på anmodning om installe-

ring af individuel måler og direkte 

afregning. 

Urimeligt at modsætte sig anmod-

ning. 

12/6/95 Udvidelse af leveringsomfang. Ikke urimeligt at kræve betaling 

for udvidelse med mindre forbru-

geren var i god tro, hvilket ikke 
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kunne bedømmes. 

11/9/95 Urimeligt at modsætte sig etable-

ring af individuel måling 

Stadfæstelse af ankenævnet. 

23/10/95 Nægtelse af tilladelse til at opsæt-

te bimålere. 

Urimeligt. Krav om ændring af 

leveringsbestemmelser. 

29/1/96 Krav om ejers hæftelse for lejers 

gæld. 

Urimeligt. Kravet kan kun forføl-

ges hos kunden. 

25/3/96 Nægtelse af tilladelse til opsæt-

ning af bimålere. 

Urimeligt. 

12/4/96 Ejers hæftelse for lejers restance 

urimelig. 

Afgørelsen ophævet af ankenæv-

net. Ikke pligtig ydelse i lejefor-

hold, men måler registrerer både 

denne lers, andre lejeres samt 

fællesforbrug. 

23/6/97 Urimeligt at afvise ønske om 

tilslutning boligblokke blok-vis. 

Indbragt for ankenævnet. 

23/6/97 Ikke konstateret målerfejl, derfor 

ikke indvending mod værkets 

fremgangsmåde. Ikke muligt at 

bedømme om forbruget svarende 

til antallet af forbrugende appara-

ter, eller om der tidligere var sket 

fejlaflæsning. 

Indbragt for ankenævnet. 

15/12/97 Afvist at bedømme om forbruget 

svarende til antallet af forbrugen-

de apparater, eller om der tidligere 

var sket fejlaflæsning. 

Stadfæstelse af ankenævnet. 
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MONOPLANKENÆVNETS OG KONKURRENCEANKENÆVNETS AFGØRELSER  

1. sept. 1981 Vejle Oplands Strømforsyning 

Ikke anledning til at gribe ind overfor strømforsyningen nægtelse 

af at frigive bankgaranti. 

Stadfæstelse. 

8. aug. 1983 Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk 

Krav om depositum på 6 måneders a´conto-betalinger overfor 4 

lejere, fundet urimeligt. 

Stadfæstelse. 

12. aug. 1983 EFFLA 

Betingelserne for indskud og andelshaverstatus måtte anses for en 

betingelse for ellevering og derved omfattet af lovens § 10. 

Stadfæstelse. 

15. aug. 1983 Sønderborg Fjervarmeselskab 

Priser og leveringsbetingelser ikke fundet urimelige i forbindelse 

med flytteopgørelse. 

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. 

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 størrel-

se. 

24. jan. 1986 Nr. Broby-Vøjstrup Transformerforening 

Urimeligt at foreningen havde pålagt Forenede Kreditforeninger, 

som ejere af en ejendom, at hæfte for foreningens tilgodehavende 

hos lejeren i en periode. 

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

sidesætte vedtægtsbestemmelser om at ejer hæftede for lejer. 

17. feb. 1986 Ranum Fjernvarmecentral 

Leveringsbestemmelser om, at andelshavere hæftede for selska-

bets tilgodehavender hos lejere, fundet urimelige. 

Ophævelse. 

Ankenævnet fandt ikke i de foreliggende oplysninger godtgjort, 

at bestemmelserne var urimelige. 

13. maj 1986 Smørumnedre Fjernvarmeværk A.m.b.a. 

Ikke indvendinger imod, at værket ønskede at tilslutte indehavere 

af andelsboliger på samme vilkår som ejere af egen bolig, men 

urimeligt, såfremt andelsboligforeningen blev pålagt at hæfte som 

selvskyldnerkautionist. 

Ophævelse med bemærkninger. 

6. nov. 1987 Støvring varmeværk 

Urimeligt at varmeværket, som betingelse for levering af varme, 

kræver den tidligere ejers restance betalt af den nye ejer. Hoved-

reglen for inddrivelse af restancer i forbindelse med ejerskifte 

var, at kravet skulle rettes mod den, der havde forbrugt varmen. 

Stadfæstelse. 

22. apr. 1988 Ranum Elforsyning 

Urimeligt at elforsyningen i vedtægterne pålagde andelshaverne 

at hæfte for forsyningens tilgodehavende hos lejere, forpagtere 

eller andre forbrugere. 

Stadfæstelse. 
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3. jan 1989 Kolding kommunale forsyningsforvaltning 

Urimeligt dels at værket ved levering til en ejerforening stillede 

krav om solidarisk medhæften fra de ejerlejlighedsindehavere, 

der ikke modtog fjernvarme, dels at der ikke havde kunnet etable-

res selvstændigt kundeforhold for en del af ejerlejlighedsindeha-

verne, med registrering over en allerede eksisterende måler, og 

dels at der krævedes fornyet tilslutningsafgift ved eventuel instal-

lation af selvstændige målere hos den del af ejerlejlighedsindeha-

verne, der modtog fjernvarme. 

Ophævelse, dog således at udvalgets afgørelse vedrørende kla-

gernes krav om betaling af fornyet tilslutningsafgift stadfæstedes. 

18. apr. 1989 Rolfsted Transformerforening 

Ikke urimeligt at ejeren hæftede for sine lejeres forbrug. 

Stadfæstelse. 

5. maj 1989 Ulsted varmeværk 

Urimeligt at værket havde krævet, at den ny ejer af ejendommen 

hæftede for den tidligere ejers restance. 

Stadfæstelse. 

31. maj 1991 Morsø Elforsyning 

Anset det for urimeligt at forsyningen havde stillet krav om, at 

investeringsbidrag for udvidelse af leveringsomfang fra 20 til 35 

ampere betaltes af en nye ejer. 

Stadfæstelse. 

6. jan. 1992 Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 

Urimeligt at der hos en forbruger var opkrævet betaling for et 

delvist målt varmeforbrug, når der havde været fejl ved dennes 

anlæg. 

Ophævelse med bemærkning, at det ikke var urimeligt, at værket, 

efter det tidspunkt, hvor forbrugeren var gjort opmærksom på, at 

der var noget galt med anlægget, med tillæg af det for udbedrin-

gens foretagelse nødvendige tidsrum, hos forbrugeren krævede 

betaling for det registrerede varmeforbrug. 

18. feb. 1992 Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. 

Urimeligt at selskabets vedtægter indeholdt en bestemmelse om, 

at en andelshaver hæftede for de ydelser, som var leveret til en 

ejendoms lejere. I medfør af denne bestemmelse havde værket for 

udvalget forelagt en deklaration, som værket agtede at lade ting-

lyse på en andelshavers ejendom. 

Ophævelse med bemærkning som til den samtidigt afsagte ken-

delse vedrørende Holte Varmeværk A.m.b.a. 

18. feb. 1992 Holte fjernvarme A.m.b.a. 

Urimeligt at der i varmeværkets vedtægter var hjemmel til, at 

ejeren hæftede for varmeforsyningen, når dennes ejendom udle-

jedes. 

Ophævelse med bemærkning, at uanset om det var lejeren eller 

ejeren, der foretog indbetalingerne til varmeværket for varmefor-

syningen til en udlejet ejendom, fandtes det - når der ikke mellem 

varmeværket og lejeren var indgået en selvstændig aftale om, at 

lejeren skulle hæfte for varmeforsyningen til det udlejede - ikke 

urimeligt, at det i forhold til varmeværket alene var ejeren, der 

hæftede for varmeforsyningen. 

7.okt. 1992 Hovedstadregionens Naturgas I/S (HNG) 

Påbud om at genetablere gasforsyningen til en udlejet ejendom. 

Ophævelse med bemærkning at værket, på baggrund af at lejeren 

og dennes ægtefælle havde ubetalte restancer og oplyst at være 
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ude af stand til at betale værkets tilgodehavende, havde været 

berettiget til overfor lejeren, at stille krav om, at lukning af forsy-

ningen kun kunne undgås, hvis der blev stillet depositum for det 

fremtidige forbrug, eller der blev indgået en afdragsordning for 

restancerne. 

23. aug. 1995 Skt. Klemens El-Forening 

Foreningen havde ikke rimelige grunde til at modsætte sig etable-

ring af individuelle målere hos lejere i en bebyggelse. 

Stadfæstelse. 

16. nov. 1993 Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. 

Urimelig om værket, som en betingelse for levering til andelsbo-

liger, der var forsynet med egen varmemåler, stillede krav om, at 

andelsboligforeningen skulle hæfte for varmeforbruget hos de 

enkelte andelshavere. 

Ophævelse, med bemærkning, at aftalen om varmeforsyning var 

indgået med andelsboligforeningen, som ejer af ejendommen, og 

at der i overensstemmelse hermed ikke var indgået aftale med de 

enkelte andelshavere, og at den enkelte andelshaver derfor ikke 

havde nogen kontraktlig forpligtelse overfor værket. 

4. juli 1994 Kongerslev Elforsyning 

Urimeligt, at ejeren hæftede for lejerens restance, når der var 

monteret selvstændig måler hos lejeren. 

Stadfæstelse.  

11. jan. 1995 Munkebo kommune 

Urimeligt i medfør af loven, hvis et varmeværk nægtede at indgå 

aftale med en lejer om selvstændigt kundeforhold, når dennes 

forbrug registreredes over en selvstændig måler. Til kundeforhol-

det ville der endvidere kun kunne betinges sædvanlig sikkerheds-

stillelse. 

Ophævelse under henvisning til Højesterets dom af 16. marts 

1993. 

11. jan 1995 Nørager Fjernvarmeværk A.m.b.a. 

Urimeligt i medfør af loven, hvis varmeværket i leveringsbetin-

gelserne havde bestemmelser, som afskar den enkelte lejer fra at 

opnå et egentligt og selvstændigt kundeforhold. 

Ophævelse under henvisning til Højesterets dom af 16. marts 

1993. 

11. jan 1995 Hjørring Varmeforsyning 

Urimeligt i medfør af loven, hvis varmeværket i leveringsbetin-

gelserne havde bestemmelser, som afskar den enkelte lejer fra at 

opnå et egentligt og selvstændigt kundeforhold. 

Ophævelse under henvisning til Højesterets dom af 16. marts 

1993. 

23. aug. 1995 Skt. Klemens El-Forening 

Foreningen havde ikke rimelige grunde til at modsætte sig etable-

ring af individuelle målere hos lejere i en bebyggelse. 

Stadfæstelse. 

28.mar 1996 Helsingør Kommunale Elforsyning 

Ikke urimeligt at kommunen forfølger sit krav hos andre end den 

pågældende kunde, i dette tilfælde en lejer. 

Ophævelse med bemærkning, at der hos lejeren var opsat elmå-

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 
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ville hæfte, hvilket ejeren var blevet underrettet om. 

29. apr. 1996 Odense magistrat 

Ikke fundet anledning til at ændre magistratens krav mod forbru-

geren om efterbetaling for et i perioden 1. maj 1994 - 30. april 

1995 målt varmeforbrug. 

Stadfæstelse. 

20. jun. 1997 Århus kommunale værker 

Urimeligt at de kommunale værker havde afvist et ønske fra 

Hasle-Ungbo A/S om tilslutning af en række boligblokke hver for 

sig således, at måling af varmeaftaget og afregning skete blokvis. 

Afvisning af klagen. Da der ikke af elprisudvalget var truffet 

afgørelse om det påklagede spørgsmål om udregning af investe-

ringsbidraget, forelå der ikke en afgørelse, der kunne indbringes 

for ankenævnet. 

1. dec. 1997 Herning Kommunale værker 

Ikke rettet indvendinger imod de kommunale værkers krav på 

efterbetaling, da der, efter det oplyste, ikke var konstateret fejl 

ved den installerede måler. 

Stadfæstelse. 
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Energitilsynets afgørelser  
18. sep. 2000 Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a. 

Under meddelelser fra sekretariatet blev omtalt en sekretariats-

udtalelse om vedtægter 

----- 

Ordlyd og indhold afveg på flere punkter fra DFF's standardved-

tægt som er taget til efterretning af det tidligere Gas- og Varme-

prisudvalg. 

----- 

De punkter, som sekretariatet forlangte ændret var følgende: 

----- 

Sekretariatet fandt det urimeligt, at varmeaftagere, som ikke er 

andelshavere, hæfter for H.F.s forpligtelser overfor trediemand. 

Det bør alene være andelshaverne, der hæfter for selskabets gæld. 

----- 

18. jun. 2001 Helsingør Kommunale Elværk 

Elværkets fremgangsmåde vedr. gebyr ved for sen betaling ikke 

urimelig, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1. Flytteregning ikke 

betalt. To rykkere afsendt. Tilsigelse til udlægsforretning mere 

end et år efter betalingsfrists udløb. Afdragsordning misligholdt. 

Ikke Tilsynets kompetence at vurdere regulering af boligydelse, 

eller om rykkerskrivelser var modtaget. "Vejledende retningslinier 

for forsyningsvirksomheders restanceinddrivelse" var fulgt. Gebyr 

på 100 kr. oversteg ikke gennemsnitlig rimelig omkostn. 

29. okt. 2001 Københavns Energi 

Ikke urimeligt at ejer af pizzaforretning, der periodevis forpagtede 

forretningen ud, betalte forpagters elregning, da forpagtningskon-

trakt ikke bevis for forbrugerskifte, jf. elforsyningslovens §77, 

stk. 1, jf. § 6, stk. 3. Oplysning om ejerskifte/forbrugerskifte i 

perioden ikke modtaget. Kravet opkrævet via skattevæsenet. Ikke 

kompetence til at bedømme forfalskning af underskrift. 

17. jun. 2002 NESA 

Klage over flytteafregning. Uenighed om tidspunkt for anmeldel-

se af flytning fra tidligere adresse. Slutafregning fejlagtigt udfær-

diget pr. 1. april 2000, hvor fraflytning ikke skete. Selskabet an-

modet klagerne om at afregne elforbruget med nye beboere i peri-

oden fra faktisk fraflytningsdato 1.august 2000 til maj 2001, hvor 

selskabet bliver opmærksom på, at fraflytning først var sket den 1. 

august 2000. Selskabet henviste til leveringsbetingelser, hvorefter 

kunden hæfter for elleveringen til leveringsforholdets ophør, der 

forudsætter adgang til at aflæse måleren, eller accepteret selvaf-

læsning, eller at ny kunde er indtrådt i leveringsforholdet. Tilsynet 

kan ikke bedømme om, hvorvidt og hvornår flytteanmeldelse er 

sket. Dette indebærer bevisbedømmelse ved domstolene. Uanset 

meddelelse om fraflytning og aflæsning af målerstand, skal for-

brugsopgørelse med en forholdsmæssig fordeling af forbruget 

baseret på oplysninger om målerstand, og hvornår fraflytning har 

fundet sted, foretages, såfremt det godtgøres, at fraflytning er sket. 

Klagerne, der kan godtgøre fraflytning pr. 1. aug. 2000, har krav 

på slutafregning pr. denne dato. Påpeget, at fremgangsmåden 

vedr. slutafregning er urimelig. 

28. okt. 2002 Brovst Fjernvarme 
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Lejer var direkte kunder hos værket. Flytteaflæsning fremsendt. 

Afregning afventede meddelelse og aflæsning fra udlejer, hvis 

aflæsning ville blive lagt til grund iflg. værket. Hvis lejer ensidigt 

kunne bringe kundeforhold til ophør kunne værket ikke vide, 

hvem ny kunde var. Urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4, at nægte at lægge lejers oplysn. til grund for afregning, idet 

aftaleforhold om levering indgået mellem lejer og værk. Aftale 

mellem forbruger og udlejer om lejemål og værkets ønske om 

oplysning om ny forbruger var uvedkommende. 

28. okt. 2002 NESA 

Klager over 1) væsentlig forhøjelse af acontobetalinger uden 

stigning i forbrug og 2) manglende flytteafregning uanset indsen-

delse af oplysninger om målerstand pr. flyttetidspkt. Møde af-

holdt. Indkøringsproblemer med nyt EDB-baseret afregningssy-

stem. Fejlene forventes rettet i nov. 2002. Selskabet måtte af egen 

drift rette fejl vedr. for høje acontoopkrævninger. Ikke kunderne, 

der skal henvende sig. Kunder, der kommer "bagud med betalin-

gen", p.gr.a. manglende acontoopkrævning skal uopfordret tilby-

des afdragsordning uden udgifter for kunden. Redegørelse vedr. 

opståede fejl og hvad selskabet vil gøre for at afhjælpe fejl ind-

sendt. 
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ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSER  

7. nov. 2001 Hillerød kommunale værker 

Ikke fundet anledning til at rette indvendinger mod Hillerød 

Kommune, El, Vand og varmes fremgangsmåde ved opkrævning 

af betaling for varme. 

Stadfæstelse med følgende bemærkninger: "Nævnets kompetence 

omfatter alene de spørgsmål, som Energitilsynet har truffet afgø-

relse om i henhold til varmeforsyningsloven. Tilsynets afgørelse 

af 12. marts 2001 findes at være i overensstemmelse med loven 

og den refererede praksis. 

2. sep. 2002 Københavns Energi 

Af Energitilsynets afgørelse fremgår, at tilsynet ikke har fundet 

grundlag for at rette indvendinger mod Københavns Energis 

fremgangsmåde i forbindelse med opkrævning af betaling for 

elforbrug i et af klageren ejet pizzeria for en periode, hvor pizze-

riaet ifølge klageren var bortforpagtet, 

Stadfæstelse med følgende bemærkninger: Det fremgår af sagens 

akter, at klageren blev tilmeldt elværket som forbruger den 17. 

april 1997, og at den hidtidige forbruger Mothenna Mohamad Al 

Anzi samtidig blev frameldt. Endvidere ses klageren ikke at have 

dokumenteret, at det omhandlede pizzeria var bortforpagtet i 

perioden 17. april 1997 - 31. december 1997. Energiklagenævnet 

finder på denne baggrund ikke grundlag for at tilsidesætte Energi-

tilsynets afgørelse. Endvidere finder Energiklagenævnet ikke 

anledning til at kritisere, at Energitilsynet har afvist at tage stilling 

til spørgsmålet, hvorvidt der er begået falsk i forbindelse med, at 

klageren blev tilmeldt som forbruger den 17. april 1997, idet 

denne vurdering efter nævnets opfattelse har karakter af en bevis-

bedømmelse, som kun kan finde sted ved domstolene. 

7. nov. 2002 Energigruppen Jylland/ Hodsager Energiselskab 

Energitilsynet fandt det ikke urimeligt, dersom Energigruppen 

Jylland ved prisreguleringen ikke tilgodeså klagerens tidligere 

lejere, da disse ikke længere var bosiddende i forsyningsområdet. 

Tilsynet fandt det heller ikke urimeligt, at energiforsyningen 

forhøjede standardinvesteringsbidraget med et beløb svarende til 

udviklingen i et relevant prisindeks. 

Afvisning, da klagen er indgivet mere end 4 uger efter at Energi-

tilsynets afgørelse er meddelt klageren, og da nævnet savner 

grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen. 

3. dec. 2002 NRGi NET 

Energitilsynet har ikke fundet at kunne rette indvendinger imod 

NRGi NET´s fremgangsmåde i forbindelse med opkrævning af 

betaling af et elforbrug på 10.632 kWh for perioden 1, november 

2000 til 18. januar 2001. 

Stadfæstelse med følgende bemærkninger: "Klagerne har gjort 

gældende, at de ikke har haft adgang til ejendommens elmåler, og 

dermed ikke har kunnet kontrollere forbruget. Energiklagenævnet 

finder ikke, at spørgsmålet om ejendommens ejer som udlejer har 

overholdt eventuelle krav i bygge- og boliglovgivningen over for 

klageren som lejere har betydning for spørgsmålet om rimelighe-

den af NRGi NET´s fremgangsmåde og for efterprøvelsen af 

Energitilsynets afgørelse. Energiklagenævnet er heller ikke kom-

petent til at tage stilling til forholdet mellem udlejer og lejer i 

dette spørgsmål, jf. elforsyningslovens § 89. Med hensyn til efter-

prøvelse af en sags faktum påser Energiklagenævnet bl.a. om de 
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foreliggende faktiske oplysninger er forstået og opfattet korrekt, 

om sagen er tilstrækkeligt belyst, eller om der bør tilvejebringes 

yderligere oplysninger, og om oplysningerne efter en sædvanlig 

bevismæssig vurdering kan lægges til grund for afgørelsen. I sin 

afgørelse af 31. oktober 2001 fandt Energitilsynet ikke, at der 

kunne rettes indvendinger imod NRGi NET´s fremgangsmåde i 

sagen, da elforbruget antageligt skyldes anvendelsen af en elpa-

tron til opvarmning. Energiklagenævnet finder det imidlertid ikke 

relevant nærmere at tage stilling til denne begrundelse, idet Ener-

gitilsynet i sin redegørelse til Energiklagenævnet korrigerende har 

anført, at tilsynet ikke kan tage stilling til spørgsmålet efter elfor-

brugets størrelse kan skyldes anvendelsen af elpatron, idet dette 

ville forudsætte en bevisbedømmelse, som må henvises til dom-

stolene. Energiklagenævnet kan tiltræde denne opfattelse, der 

også gør sig gældende for Energiklagenævnets behandling af 

sagen. Energiklagenævnet tager efter fast praksis ikke stilling til 

vurderinger og spørgsmål, der forudsætter en egentlig bevisbe-

dømmelse, og som henhører under domstolene. Når bortses fra 

spørgsmålet om anvendelse af en elpatron og dette forholds muli-

ge betydning for sagen kan Energiklagenævnet efter sædvanlig 

bevismæssig vurdering af sagens øvrige oplysninger tiltræde det 

af Energitilsynet i førnævnte redegørelse anførte. 

 

VURDERING 
199. Eneregiprisudvalgene havde genne en årrække truffet afgørelser ud fra det 

synspunkt, at det som udgangspunktet, måtte være den, der havde forbrugt og nydt 

godt af energien, der skulle betale for denne.  

 

200. Det ville sige, at forsyningsvirksomheden skulle rette sit krav mod den even-

tuelle lejer, der havde anvendt fjernvarmen til opvarmning af sin beboelse eller 

anvendt strømmen til almindelig belysning, og således at forsyningsvirksomheden 

ikke - dersom lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse - kunne rette krav mod 

udlejeren.  

 

201. Spørgsmålet er senere blevet bedømt at ankenævnet, der har fastslået, at beta-

lingskravet kan/skal rettes mod den. der hos forsyningsvirksomheden er registreret 

som kunde, uanset om det er kunden, der har nyt godt af energien eller ej.  

 

202. Såfremt det er en lejer, der har forbugt energien er det - selv om udlejeren står 

registreret som kunde hos værket - i den sidste ende naturligvis lejeren, der skal 

betale for forbruget, men mellemværendet mellem udlejer og lejer er forsynings-

virksomheden uvedkommende, hvis ikke der mellem lejeren og værket er etableret 

et selvstændigt kundeforhold.  

 

203. Mellemværendet mellem udlejer og lejer reguleres af lejelovens bestemmel-

ser.  

 

204. I medfør af Varmeforsyninglovens § 20, stk. 6, der blev indsat i varmeforsy-

ningsloven ved lov nr. 436 af 10. juni 1997, skal betaling for målt forbrug af fjern-

varme - hvor det er teknisk gennemførligt - ske i et direkte kundeforhold mellem 

forbrugeren og forsyningsvirksomheden, uanset om denne er lejer, andelshaver 

eller ejer.  
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205. Baggrunde for bestemmelsen er, at det hidtil havde været en udbredt praksis, 

at forsyningsselskaber betingede sig, at leveringsaftaler bliver indgået direkte med 

udlejer/ejer/boligselskab og som en følge deraf, at pågældende udle-

jer/ejer/boligselskab dermed hæftede subsidiært for lejer/andelshaveres o.l. for-

brug.  

 

206. Bestemmelsen præciserer, hvem der (alene) hæfter, når kundeforholdet er 

etableret.  

 

207. Ved »teknisk gennemførligt« forstås, at der til den enkelte boligenhed fore-

findes et selvstændigt stik samt en selvstændig måler, der ejes af forsyningsvirk-

somheden.  

 

208. Endvidere er det en forudsætning, at varmeforsyningen til den enkelte bolig-

enhed er konstrueret således, at det er muligt umiddelbart at afbryde den enkelte 

boligenheds varme-/naturgasforsyning uden at afbrydelsen berører andre forbruge-

re.  

 

209. Det forudsættes, at samtlige boligenheder i de pågældende bebyggelser om-

fattes af et direkte kundeforhold.  

 

210. En tilsvarende bestemmelse findes ikke i elforsyningsloven, idet den fysiske 

levering af elektricitet som regel altid vil kunne finde sted, uanset aftagestedets 

fysiske indretning.  

 

211. I forbindelse med et skift af forbruger på forbrugsstedet skal der pr. overta-

gelsesdagen hos forsyningsvirksomheden finde en registrering sted af brugerskif-

tet, således at værket ved hvem betalingskravet skal/kan rettes imod, og der skal 

ske aflæsning af forbrugsstedets måler.  

 

212. I tilfælde af mangelende aflæsning af måleren, skel der finde en beregning 

sted af forbruget, som grundlag for fordelingen af betalingsforpligtelsen mellem 

tidligere og nuværende forbruger.  

 

213. Grundlaget for beregningen er 1) seneste aflæsning af måleren i den tidligere 

forbrugers brugstid, 2) brugsskiftedatoen og 3) ny aflæsning i ny brugers tid.  

 

214. På dette grundlag kan betalingskravet fordeles.  

 

215. I forbindelse med fordeling af forbrugt fjervarme skal der tages hensyn til 

beregningsperiodens graddage, der er udtryk for hvor koldt det har været i perio-

den.  

 

216. Ny registreret kunde kan ikke være forpligtet til at betale for tidligere regi-

streret kundes forbug, med mindre der mellem parterne i forbindelse med kunde-

skiftet er indgået en direkte aftale om betalingsforpligtelse.  

 

217. En eventuel anmeldt leveringsbetingelse om at ny kunde hæfter for tidligere 

kundes forbug må betragtes som urimelig.  
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218. Afregning af forbruget i udlejningsejendomme, hvor der på grund af de fysi-

ske forhold ikke kan etableres selvstændigt kundeforhold, sker med udlejeren.  

 

219. I en ældre ankekendelse fra 1984 er dog fastslået, at der i det konkrete tilfæl-

de hos den nye ejer kunne kræves betaling for den tidligere ejers forbrug i 1 år 

tilbage fra overtagelsesdagen, idet der var tale om et mindre varmeværk.  

 

220. Det findes urimeligt at den udlejer, der - fordi der ikke kan etableres selv-

stændigt kundeforhold - hæfter for lejerens betaling af energi, ikke på forespørgsel 

hos forsyningsvirksomheden kan få oplysning om lejers restancer.  

 

221. I situationer, hvor tidligere virksomhedsdrift fra en given forrretningsadresse 

har vist, at der er knyttet en særlig risiko for at forsyningsvirksomheden lider tab 

ved levering til adressen, er forsyningsvirksomhedens krav om sikkerhed ikke 

blevet fundet urimelig som betingelse for fortsat levering tiladressen, selv om den 

nye forretningsdrivende i sit hidtidige virke aldrig har været i restance til en forsy-

ningsvirksomhed.  

 

222. Det er typisk pizzariaer eller kiosker, som - har tiden vist - ikke kan drives 

rentabelt fra den pågældende forretningsadresse.  

 

223. Men det er fundet urimeligt, at en forsyningsvirksomhed stiller generelt krav 

om depositum for bestemte typer af virksomheder så som restaurationer eller andre 

- som der har været eksempler på.  

 

224. Selv om ejer og lejer er selvstændige fysiske eller juridiske personer, kan det 

være berettiget at stille krav om udlejers hæften for lejers forbrug, hvis der er nær 

tilknytning mellem ejer og lejer, eksempelvis, hvis ejendommens ejer er direktør i 

eller eneejer at det selskab, der driver den virksomhed, der har haft et usikkert 

betalingsmønster.  

 

225. Det er urimeligt om en forsyningsvirksomhed modsætter sig at en kunde op-

sætter bimålere, til registrering af kundens videre salg af energi.  

 

226. Kundens betalingsforpligtelse fastlægges på grundlag af registreringen på 

kundens hovedmåler, uanset om der eventuelt finder videresalg sted.  

 

227. I en ankenævnskendelse er fastslået, at det ikke er urimeligt, at kræve ejers 

medhæften for forbrugt energi, når måleren registrerer ikke kun den konkrete le-

jers forbrug, men også andre lejeres forbrug samt fællesforbrug.  

 

228. Det er ikke muligt at bedømme, om det målte forbrug svarer til antallet af 

energiforbrugende apparater eller antallet af personer i husstanden. 

 

 
 

 


