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RESUMÉ 
1. På energitilsynets møde den 25. august 2003 blev i forbindelse med omtalen af 

en konkret sag under "Nye klagesager for Energiklagenævnet" kort drøftet 

spørgsmålet om, hvorvidt Energitilsynets kompetence omfattede adgang til at be-

dømme, om et konkret betalingskrav i forbindelse med energileverancer eventuelt 

måtte være forældet.  

 

2. Formanden udbad sig fra sekretariatet en redegørelse for praksis vedrørende det 

rejste spørgsmål.  

 

3. Spørgsmålet om rækkevidden af Energitilsynets kompetence har tidligere været 

drøftet af Tilsynet.  

 

4. I forbindelse med Energitilsynets behandling den 17. december 2001 af et notat 

om "Energiprisudvalgenes praksis vedrørende måler- og funktionsfejl" vedtog 

Tilsynet blandt andet, at der skulle rettes henvendelse til Kammeradvokaten med 

henblik på en gennemgang af det juridiske grundlag for rækkeviden af Energitil-

synets afgørelser.  

 

5. Kammeradvokaten fremkom den 17. juli 2002 med en udtalelse, hvori vurdere-

des, at spørgsmålet om tilbagebetaling af et beløb opkrævet med urette, henhører 

under domstolene, og at Energitilsynet ikke har kompetence til at udstede pålæg 

herom.  

 

6. Der henvises i Kammeradvokatens notat til at pålæg om tilbagebetaling er en 

bebyrdende forvaltningsakt, at der ikke i de relevante bestemmelser er klar lov-

hjemmel til udstedelse af pålæg om tilbagebetaling, at spørgsmålet om tilbagebeta-

ling er ganske vanskeligt at vurdere, at Energiklagenævnet har fastslået, at 

spørgsmålet om tilbagebetaling henhører under domstolene og at det er sædvan-

ligt, at nævn m.v. ikke er tillagt kompetence til at pålægge tilbagebetaling med den 

virkning, at manglende efterlevelse er sanktioneret.  

 

7. Bestemmelserne i energiforsyningslovene giver Tilsynet kompetence til at på-

lægge forsyningsvirksomhederne at ændre priser og/ eller betingelser, samt for 

varmeleverancer tillige at ændre omkostningsfordelingen.  
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8. Det er Kammeradvokatens opfattelse, at ændring af priser og leveringsbestem-

melser samt omkostningsfordeling skal ske med virkning for fremtiden, og der er 

ikke i bestemmelsernes ordlyd holdepunkt for at antage at den ændring, som Til-

synet kan pålægge forsyningsvirksomhederne skal have tilbagevirkende kraft.  

 

9. En afgørelse er konstaterende for fortiden, men har alene virkning for fremtiden, 

og dette gælder uden hensyn til sagens karakter.  

 

10. Spørgsmålet om et betalingskrav - det være sig forsyningsvirksomheds krav på 

betaling for leveret energi eller forbrugerens krav på at få refunderet for meget 

indbetalte beløb - eventuelt måtte være forældet, synes at henhøre under domsto-

lene. Afgørelsen forudsætter en bevisbedømmelse, som ikke falder ind under Til-

synets kompetence.  

 

11. Elprisudvalget har endvidere så sent som den 29. marts 1999, i forbindelse 

mede behandling af en klage fra en forbruger under Frederiksberg kommune over 

krav om betaling af strømforbrug i perioden 30. september 1989 - 4. oktober 1990, 

berørt spørgsmålet.  

 

12. Udvalget vedtog på mødet den 29. marts 1999,  

 

13. 1) at det måtte anses for urimeligt i elforsyningslovens forstand, at kommunen 

uden nærmere undersøgelse havde oppebåret betaling for det urealistisk høje regi-

strerede forbrug hos klageren i perioden 1989-1990. I mangel af oplysninger om 

andet, burde kommunen have ydet refusion i forhold til et beregnet forbrug på 

grundlag af forbrugsperioderne forud for perioden 1989-90, og  

 

14. 2) at det falder uden for udvalgets kompetence at tage stilling til, om klageren 

på grund af passivitet måtte anses for at have accepteret kravet, eller om klagerens 

krav om tilbagebetaling eventuelt var forældet.  

 

15. Mødereferatet vedrørende den pågældende sag er gengivet i fuld tekst neden-

for i sagsfremstillingen.  

 

16. Udvalgsafgørelsen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der den 17. 

december 1999 ophævede afgørelsen, "da det efter det anførte falder uden for ud-

valgets kompetence, at træffe afgørelse som sket."  

 

17. Ankenævnet tager sit udgangspunkt i dagældende elforsyningslovs § 10, stk. 4 

(lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996), der giver udvalget kompetence til - 

såfremt udvalget finder at priser, betingelser eller aktiviteter er urimelige (eller i 

strid med bestemmelserne i §§ 9-9c) og forholdet gennem forhandling ikke kan 

bringes til ophør - at meddele pålæg om ændring af priser, leveringsbetingelser 

eller aktiviteter.  

 

18. Kompetencen omfatter ikke adgang til at tage stilling til, at der, som anført af 

klageren, har været en fejl ved tælleværket eller til, om den målerprøve, som blev 

gennemført i 1990, har været fejlbehæftet.  
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19. Det falder - ifølge ankenævnet - ind under kompetencen at undersøge, hvilke 

"betingelser" elforsyningen følger og træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne 

er urimelige, og i givet fald om ændring, men stillingtagen til konkrete forhold, der 

vil forudsætte en bevisførelse, falder uden for kompetencen.  

 

20. Udvalgets afgørelse forholder sig - med føje - anfører ankenævnet - ikke til det, 

som klageren opfatter som hovedspørgsmålet, nemlig om det har været muligt på 

den pågældende installation at have et månedligt forbrug af den anførte størrelse 

og om "en fastsiddende støvpartikel evt. kunne have forårsaget, at et ciffer i måle-

ren trak et andet med sig".  

 

21. Ankenævnet anfører endvidere, at udvalget imidlertid heller ikke forholder sig 

til, hvilke leveringsvilkår kommunen anvender, og hvorom der eventuelt kan være 

spørgsmål om ændring.  

 

22. I stedet havde udvalget - anfører nævnet - foretaget en konkret bedømmelse af 

tvisten vedrørende forbrugerens elforbrug i 1989-90 og fastslået en refusionspligt - 

og i denne forbindelse gjort en bemærkning om, at der ikke er taget stilling til, om 

denne pligt er bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse.  

 

23. Da det faldt uden for udvalget kompetence, at træffe afgørelse som sket, op-

hævede ankenævnet udvalgets afgørelse.  

 

24. Kendelsen må opfattes således, at udvalget på baggrund af den konkrete hen-

vendelse af egen drift - i overensstemmelse med den tildelte kompetence - burde 

have taget stilling til om forsyningsselskabets "betingelser", herunder en praksis, 

hvorefter virksomheden uden nogen undersøgelse afviser enhver regulering af det 

målte forbrug, er urimelig eller ej.  

 

25. Ankenævnskendelsen er refereret mere fyldigt i sagsfremstillingen, og kendel-

sens fulde ordlyd er vedhæftet notatet.  

 

26. I de kompetencer, der er fastlagt i de nugældende tre energiforsyningslove, ses 

heller ikke at være tildelt Energitilsynet en yderligere kompetence, herunder ad-

gang til at foretage en bedømmelse af eventuel forældelse.  

 

AFGØRELSE 
27. Energitilsynet vedtog at tilkendegive  

 

28. at Tilsynet - på baggrund at de kompetencer, der er afstukket i de tre energi-

forsyningslove - ikke finder at kunne tage stilling til, om et konkret betalingskrav, 

opstået i forbindelse med energileverancer, eventuelt måtte være forældet, idet 

dette forudsætter en bevisbedømmelse, der som udgangspunkt henhører under 

domstolene.  
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SAGSFREMSTILLING 
GAS- OG VARMEPRISUDVALGETS TIDLIGE BEHANDLING 

29.Den 11. februar 1991 behandlede udvalget en klage fra ATP-huset, der havde 

klaget over, at De kommunale Værker i Hillerød (DKV) ikke ville tilbagebetale 

for meget betalt fjernvarmeforbrug i årene 1984/85 og 1985/86.  

 

30. I varmeåret 1984/85 fandt ATP, at der var problemer med varmemålerne. ATP 

hævdede, at der blev indgået en aftale med DKV om regulering efter et senere 

korrekt målt forbrug. Denne aftale blev bestridt af DKV.  

 

31. Fra varmeåret 1985/86 og frem var ATP og DKV enige om, at der var proble-

mer med varmemålerne. Samtidig gennemførtes renovering af og energibesparen-

de foranstaltninger på varmeanlægget for i alt 9,5 mio. kr. Parterne var ikke enige 

om, hvilke aftaler om tilbagebetaling, der var indgået i perioden.  

 

32. DKV havde afsluttet sagen i 1988/89 og beregnede et samlet forbrug for peri-

oden 1986/87 og 1987/88 på baggrund af forbruget i 1988/89 korrigeret for grad-

dage.  

 

33. DKV var af den opfattelse, at den foretagne regulering var rigelig stor og kun-

ne tilgodese eventuelle korrektioner forud for 1986/87.  

 

34.Udvalget vedtog, at hvad angik forbruget i 1984/85, var der ikke efter det fore-

liggende konstateret en klar uoverensstemmelse mellem målt forbrug og realistisk 

forbrug. Der var derfor ikke grundlag for at konstatere urimelighed med hensyn til 

priser eller betingelser i henhold til varmeforsyningsloven § 21, stk. 5. Spørgsmå-

let, om der havde været en aftale som ovenfor anført, henvistes til civilt søgsmål.  

 

35. Hvad angik forbruget i 1985/86, havde DKV erkendt, at der havde været fejl 

ved målerne i 1985/86 og oplyst, at beregning af forbruget ville blive revurderet, 

når man havde et helt års korrekt målt forbrug på de nye målere.  

 

36. På grund af skiftet i målerprincip var det ikke muligt at benytte et tidligere 

målt forbrug uden måler- eller funktionsfejl til at beregne forbruget.  

 

37. Der blev ifølge DKV på grund af målerfejl/funktionsfejl registreret et for lavt 

forbrug i de to næste år. Det var derfor først i 1988/89, der registreres et korrekt 

målt forbrug på nye målere.  

 

38. Samtidig installeredes i perioden energibesparende foranstaltninger for i alt 8.5 

mio. kr. Desuden arbejdede ATP og DKV sammen om at få anlægget til at afkøle 

bedre.  

 

39. Det ville være urimeligt, hvis DKV ville afvise at regulere nu med den be-

grundelse, at kravet var forældet.  
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40. Problemet var imidlertid, at det var vanskeligt efter det foreliggende at foreta-

ge en tilbageregulering under hensyn til de i perioden gennemførte isoleringsfor-

anstaltninger og tekniske forbedringer vedrørende varmeanlægget. Endvidere var 

det ikke klart, hvad der undervejs måtte være aftalt mellem parterne om regule-

ringsspørgsmålet, herunder om DKV havde ret i, at der med den skete tilbagebeta-

ling var foretaget en endelig opgørelse for hele perioden.  

 

41. Da der således ikke forelå et principielt urimelighedsproblem i henhold til 

varmeforsyningsloven, men et under domstolene henhørende spørgsmål om afkla-

ring af et faktisk begivenhedsforløb, der har strakt sig over en længere årrække, 

ville udvalget ikke foretage sig yderligere i sagen.  

 

42.Den 24. april 1995 behandlede udvalget spørgsmålet om en ændring af bereg-

ningsgrundlaget for den pris som I/S BOFA`s affaldsbaserede varme afregnes 

efter.  

 

43. Varmen bliver leveret til Rønne Kommunale Fjernvarmeforsyning, der 

udover affaldsvarmen også modtager kraftvarme fra I/S Østkraft. Udvalget havde 

tidligere vedtaget, at det beløb, som fjernvarmeforsyningen måtte betale for af-

faldsvarmen, ikke kunne overstige hvad den tilsvarende varmemængde kostede 

hos Østkraft under hensyntagen til, at enhedsprisen steg ved mindre aftag derfra.  

 

44. Told- og Skattestyrelsen havde i 1994, efter ansøgning, tilladt en ændret bræn-

delsfordeling mellem el og varmeproduktion hos I/S Østkraft med tilbagevirkende 

kraft til 1991. Dette betød, at varmen til fjernvarmeforsyningen derved blev billig-

gjort. Spørgsmålet var herefter, i hvilket omfang dette også skulle afspejle sig i 

den substitutionspris, som affaldsvarmen afregnes til. I/S BOFA og Rønne Kom-

mune havde tilkendegivet at være enige om, at der skulle ske en regulering fra 

1993.  

 

45. Et medlem fremførte, at denne sag var en understregning af hvilket incitament, 

der var til at få ændret brændselsfordelingen på kraftvarmeværkerne fra varmepro-

duktion til elproduktion og derved "spare" energi-afgift.  

 

46. Et andet medlem bemærkede, at den ændrede afgiftesbelastning gik tilbage til 

1991/1992. En tilbageregulering af substitutionsprisen også til 1991/1992 ville 

dermed ligge inden for dansk rets almindelige 5-årige forældelsesfrist.  

 

47. Næstformanden understregede, at sagen her blev bedømt ud fra varmeforsy-

ningslovens bestemmelser. Fremover kunne der således ikke være tvivl om, at den 

ændrede afgiftsbelastning også skulle afspejle sig i substitutionsprisen på affalds-

varmen.  

 

48. Et tredje medlem fandt, at det kun kunne være fordi parterne havde tilkendegi-

vet enighed herom, at der skulle reguleres fra 1993.  

 

49. Udvalget vedtog i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, at meddele:  
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50. - at den ændrede fordeling af brændsel mellem el- og varmeproduktion og 

dermed energiafgiftesbelastning på Østkraft også skal afspejles i den substituti-

onspris som affaldsvarme fra I/S BOFA afregnes til og  

 

51. - at der ikke skal ske en nedsættelse af den af I/S BOFA for årene 1991 og 

1992 lovligt opkrævede pris.  

 

52. Udvalget begrundede afgørelsen med at I/S BOFA ikke havde haft indflydelse 

på den stedfundne ændring. idet den alene er opstået som følge af en ændret af-

giftsbelastning hos I/S Østkraft. I/S BOFA måtte derfor have en vis sikkerhed for, 

at forlængst afsluttede regnskaber forblev afsluttede.  

 

53. Udvalget har taget til efterretning, at I/S BOFA og Rønne kommune har til-

kendegivet at være enige om, at der skal ske en regulering fra 1993.  

Elprisudvalgets tidligere behandling  

 

54. Den 29. marts 1999 behandlede udvalget en klage fra en forbruger over Fre-

deriksberg Kommunes krav om betaling af strømforbrug i perioden 30. sept.1989 - 

4. okt. 1990.  

 

55. Klageren beboede i perioden en lejlighed på 80 m2. I afregningsperioden 

1987-88 og 1988-89 lå klagerens forbrug på omkring 500 kWh månedligt. I perio-

den 30. sept. 1989 - 4. okt. 1990 steg forbruget til 2421 kWh månedligt. I den ef-

terfølgende forbrugsperiode faldt forbruget igen til omkring 500 kWh månedligt.  

 

56. Efter at klageren fik afregningen for 1989-90 henvendte han sig til Frederiks-

berg Kommune, som foretog en afprøvning af måleren, uden at finde fejl ved den-

ne. Kommunen fastholdt herefter over for klageren kravet om betaling for forbru-

get. Kommunen oplyste ikke klageren om muligheden for at klage til Elprisudval-

get. I 1995 henvendte klageren sig på ny til kommunen, som fastholdt kravet om 

betaling. I denne forbindelse blev klageren oplyst om muligheden for at klage til 

Elprisudvalget.  

 

57. Klageren forklarede, at han ikke klagede til Elprisudvalget umiddelbart efter at 

være blevet oplyst om klageadgangen, da han anså dette for håbløst. Efter råd fra 

en ven blev han flere år senere ansporet til at klage.  

 

58. Klageren havde over for udvalget oplyst, at det efter hans mening var umuligt, 

at have et strømforbrug på 2421 kWh. månedligt på den omhandlede installation. 

Han mente, at en fastsiddende støvpartikel evt. kunne have forårsaget, at et ciffer i 

måleren trak et andet med sig.  

 

59. Kommunen bestred, at en fastsiddende støvpartikel kunne bevirke, at måleren 

viste forkert. I øvrigt henviste kommunen over for udvalget til, at sagen måtte 

betragtes som forældet, og at klageren ved passivitet havde fortabt sit krav.  
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60. Udvalget fandt, at det efter det oplyste måtte lægges til grund, at et forbrug på 

2421 kWh. månedligt måtte anses for et urealistisk højt forbrug på den omhandle-

de installation. Kommunen var ikke over for udvalget fremkommet med oplysnin-

ger, der kunne forklare den eksorbitante stigning i klagerens forbrug, f.eks. fejl 

ved tidligere selvaflæsninger eller defekte installationer. Ud over en afprøvning af 

måleren, var der ikke fra kommunens side gjort noget forsøg på at finde årsagen til 

det eksorbitant store forbrug.  

 

61.Udvalget vedtog, at det måtte anses for urimeligt i elforsyningslovens forstand, 

at kommunen uden nærmere undersøgelse havde oppebåret betaling for det ureali-

stisk høje registrerede forbrug hos klageren i perioden 1989-1990. I mangel af 

oplysninger om andet burde kommune have ydet refusion i forhold til et beregnet 

forbrug på grundlag af forbrugsperioderne forud for perioden 1989-90.  

 

62.Udvalget vedtog endvidere, at det falder uden for udvalgets kompetence at 

tage stilling til, om klageren på grund af passivitet måtte anses for at have accepte-

ret kravet, eller om klagerens krav om tilbagebetaling eventuelt var forældet.  

 
ANKEKENDELSER 

63.Den 17. december 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse i oven-

nævnte sag vedrørende Frederiksberg kommune.  

 

64. Elprisudvalget havde fundet det urimeligt, at kommunen uden nærmere under-

søgelse havde oppebåret betaling for et urealistisk højt - i perioden 19989-1999 

registreret - for brug hos klageren.  

 

65.Ankenævnet ophævede Elprisudvalgets afgørelse af 29. marts 1999, med be-

mærkning at Elpridudvalgets kompetence vedrørende "priser, betingelser eller 

aktiviteter" jf. elforsyningslovens § 10, stk.4, ikke omfatter en stillingtagen til, at 

der, som anført af klageren, har været en fejl ved tælleværket. Elprisudvalgets 

kompetence omfatter ikke en stillingtagen til, om den målerprøve, som blev gen-

nemført i 1990, har været fejlbehæftet. Ankenævnet kan tiltræde, at det må anses 

for et urimeligt leveringsvilkår, hvis en elleverandør i tilfælde, hvor det målte for-

brug må anses for helt urealistisk i forhold til det sandsynlige, og hvor der ikke 

ved en målerprøve konstateres fejl, følger den praksis uden anden undersøgelse at 

afvise enhver regulering af det målte forbrug. I en sag, som den foreliggende, hen-

hører det derfor under Elprisudvalgets kompetence dels at undersøge, hvilke "be-

tingelser" elforsyningen følger, dels at træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne 

er urimelige, og i givet fald om ændring. En stillingtagen til, om der i et konkret 

tilfælde foreligger en forbrugsmåling, som må anses for helt urealistisk i forhold 

til det sandsynlige, om elforsyningen i den anledning konkret har foretaget, hvad 

derefter kræves, og hvad konsekvenserne heraf, i overensstemmelse med - eller 

eventuelt på trods af - leveringsvilkårene, skal være, vil derimod ofte forudsætte 

en bevisførelse, som ikke kan foregå for Elprisudvalget, og derfor falder uden for 

Elprisudvalgets kompetence. Den påklagede afgørelse forholder sig - med føje - 

ikke til det som klageren opfatter som hovedspørgsmålet.  
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Den forholder sig imidlertid heller ikke til, hvilke leveringsvilkår kommune an-

vender, og hvorom der eventuelt kan være spørgsmål om ændring. I stedet har 

udvalget foretaget en konkret bedømmelse af tvisten mellem kommunen og for-

brugeren vedrørende forbrugerens elforbrug i 1989-90 og fastslået en refusions-

pligt - med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til, om denne pligt er bort-

faldet som følge af passivitet eller forældelse. Da det efter det anførte falder uden 

for Elprisudvalgets kompetence at træffe afgørelse, som sket, vil den påklagede 

afgørelse være at ophæve.  

 
ENERGITILSYNET 

66. Energitilsynet ses ikke tidligere specifikt at have forholdt sig til spørgsmålet 

om, hvorvidt Tilsynets kompetence omfatter adgang til at bedømme spørgsmål om 

forældelse.  

 

67. Dog har Tilsynet den 26. august 2002 drøftet et fremsendt notat udfærdiget på 

baggrund af en udtalelse dateret 17. juli 2002 fra Kammeradvokaten vedrørende 

det juridiske grundlag for rækkeviden af Energitilsynets afgørelser.  

 

68. I udtalelsen af 17. juli 2002 vurderer Kammeradvokaten, at spørgsmålet om 

tilbagebetaling af et beløb opkrævet med urette, henhører under domstolene, og at 

Energitilsynet ikke har kompetence til at udstede pålæg herom.  

Kammeradvokatens notat af 17. juli 2002 vedr. Energitilsynets kompetence i rela-

tion til at udstede pålæg om tilbagebetaling  

 

69. Kammeradvokaten er blevet anmodet om at vurdere rækkevidden af Energitil-

synets afgørelser og Energitilsynets kompetence til at pålægge forsyningsselska-

berne at tilbagebetale beløb, som er opkrævet med urette.  

 

70. Spørgsmålet er, om Energitilsynet er tillagt kompetence til at udstede pålæg 

om tilbagebetaling, eller om den retlige vurdering af, om der skal ske tilbagebeta-

ling, henhører under domstolene alene.  

 

71. Det er Kammeradvokatens vurdering, at Energitilsynet ikke i den nuværende 

lovgivning har hjemmel til at udstede pålæg til forsyningsselskaber om tilbagebe-

taling.  

 

72. Energitilsynet er underlagt de almindelige forvaltningsretlige sagsbehand-

lingskrav, det vil sige, at regler om f.eks. habilitet, partshøring, aktindsigt, begrun-

delse, officialprincippet m.v. gælder.  

 

73. Det følger af legalitetsprincippet, at der skal være lovhjemmel for at afgive 

pålæg om tilbagebetaling, og det er endvidere almindeligt antaget, at hjemmels-

kravet er skærpet, hvor der er tale om en afgørelse, hvorved der pålægges borgeren 

økonomiske byrder, eller hvor der kan være tale om anvendelse af straf.  

 

74. Såfremt der ikke er den fornødne lovhjemmel til en konkret afgørelse, er kon-

sekvensen, at afgørelsen er ugyldig.  
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75. Et pålæg til en forsyningsvirksomhed om tilbagebetaling vil være en bebyr-

dende forvaltningsakt, hvorfor et pålæg vil kræve klarhed i lovgrundlaget, ikke 

mindst fordi manglende efterlevelse af et pålæg kan sanktioneres med tvangsbø-

der.  

 

76. Bestemmelser i forsyningslovene giver Energitilsynet kompetence til at på-

lægge forsyningsvirksomhederne at ændre priser og/ eller betingelser, samt for 

varmeleverancer tillige at ændre omkostningsfordeling.  

 

77. Efter en naturlig forståelse af bestemmelserne skal ændring ske med virkning 

for fremtiden, og der er ikke i bestemmelsernes ordlyd holdepunkt for at antage, at 

den ændring, som Energitilsynet kan pålægge forsyningsvirksomhederne skal have 

tilbagevirkende kraft og medføre, at forsyningsvirksomhederne tilpligtes at tilba-

gebetale til forbrugerne.  

 

78. På grundlag af ordlyd og forarbejder er der ikke fornøden hjemmel til at udste-

de pålæg om redressering af urimelige forhold ved tilbagebetaling af beløb, der er 

opkrævet med urette.  

 

79. En afgørelse er konstaterende for fortiden, men har alene virkning for fremti-

den, og dette gælder uanset sagens karakter, og om berettigelsen om tilbagbeta-

lingskravet virker åbenbar eller ej.  

 

80. Forbrugeren vil være henvist til at søge sit tilbagebetalingskrav gennemført 

ved domstolene, men en afgørelse fra Energitilsynet, hvorefter et forhold er be-

dømt urimeligt, vil uden tvivl blive tillagt ganske betydelig vægt.  

 

81. Der er ikke noget til hinder for at Energitilsynet henstiller, at forsyningsvirk-

somheden tilbagebetaler et givent beløb, men henstillingen er ikke retlig forplig-

tende for forsyningsvirksomheden, og Energitilsynet bør være tilbageholdende 

med at give henstillinger om, hvorvidt beløb skal tilbagebetales.  

 

82. Spørgsmålet om tilbagebetaling skal i mangel af særlige regler herom afgøres 

efter dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling (condictio indebiti)  

 

83. Udgangspunktet er, at beløb, der er oppebåret med urette, skal tilbagebetales, 

men udgangspunktet fraviges, såfremt det efter en konkret vurdering af de forelig-

gende omstændigheder vil være urimeligt eller særligt byrdefuldt at pålægge mod-

tageren at tilbagebetale beløbet, og spørgsmålet om, hvorvidt modtagen var i god 

eller ond tro i forbindelse med udbetalingen, indgår som et blandt flere momenter 

ved vurderingen af, om betaleren bevarer retten til tilbagesøgning.  

 

84. Ved vurderingen af et tilbagesøgningskrav er der tale om en kompliceret kon-

kret afvejning, hvori en lang række momenter spiller ind, og hvor faktiske om-

stændigheder og bevisførelse ofte har stor betydning.  

 

85. Det er endvidere Energiklagenævnets vurdering, at Energitilsynet og Energi-

klagenævnet ikke har kompetence til at vurdere spørgsmålet om tilbagebetaling 

uanset sagens karakter.  
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86. Uanset at Energitilsynet ikke er en underordnet myndighed i forhold til Ener-

giklagenævnet, er Energitilsynet forpligtet til at indordne praksis efter den praksis, 

der fastlægges af Energiklagenævnet.  

 

87. Ifølge tidligere praksis, har branchen accepteret at tilbagebetale beløb modta-

get i løbende og nærmest foregående år, men dette vurderes at være sket på frivil-

lig basis og ikke som følge af, at forsyningsvirksomhederne har følt sig retligt 

forpligtet dertil alene som følge af Energitilsynets afgørelser.  

 

88. Kammeradvokatens notat i fuld ordlyd er vedhæftet.  

 
TIDSPUNKTET FOR AFGØRELSENS VIRKNING 

89. Under Gas- og varmeprisudvalgets behandling den 3. april 1989 vedrørende 

"Rødbyhavn Fjernvarme - ASIK A/S: Fastsættelse af priser for varme fra eget 

anlæg" bemærkede daværende næstformand Børge Dahl - under henvisning til at 

flere medlemmer havde spurgt om ikrafttrædelsestidspunktet for afgørelsen - 

blandt andet, "at et påbud om prisfastsættelse har virkning fra det tidspunkt, ud-

valget træffer afgørelsen."  

 

90. Under Gas-. og varmeprisudvalgets behandling den 26. februar 1990 vedrø-

rende "Farum Fjernvarme - tarifering" berørte et medlem spørgsmålet om ikraft-

trædelsesdatoerne for udvalgets pålæg. Klagen vedrørende renteindtægterne var 

fra november 1988 og vedrørte regnskab 87/88. Medlemmet fandt det stødende, at 

det var lykkedes værket at trænere sagen og foreslog ikrafttrædelsesdatoerne ryk-

ket så langt tilbage i tid som muligt eksempelvis til juni 1988, hvor voldgiftsken-

delsen fremkom.  

 

91. Næstformanden understregede, at der skulle gribes ind. FF havde i øvrigt stået 

på dagsordenen siden 1982, men udvalgets afgørelser var fremadrettede. Udval-

gets pålæg måtte formelt være korrekt, derfor måtte ikrafttræfdelsesdatoerne ligge 

efter udvalgets afgørelse.  

 

LOVGIVNING 
 
VEDR. ENERGITILSYNETS KOMPETENCER  

 
ELFORSYNINGSLOVEN 

92. § 6, Stk. 3. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til 

rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vil-

kår.  

 

93. § 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser 

efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i 

forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. 

Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særli-

ge tilfælde.  

 

94. § 77. Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for 

at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om æn-

dring af priser og betingelser.  
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95. Stk. 2. Hvis et urimeligt forhold i forbindelse med forhandlinger om netadgang 

ikke kan bringes til ophør ved pålæg efter stk. 1, kan Energitilsynet udstede pålæg 

til bevillingshavere om at indgå en aftale om forholdet på sædvanligt gældende 

vilkår for tilsvarende aftaler.  

 

96. Stk. 3. Finder Energitilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses for at 

give en miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af 

energi, kan tilsynet efter forhandling med parterne give påbud om ændring heraf.  
VARMEFORSYNINGSLOVEN 

 

97. § 21, Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre 

betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b 

eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gen-

nem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostnings-

fordeling eller betingelser.  

 

98. Stk. 5. Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må anta-

ges at ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af 

energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i stk. 4 give pålæg om ændring af 

tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  

 

99. Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbe-

stemmelser i forbrugerejede forsyningsvirksomheder.  
 
NATURGASLOVEN 

100. § 36, Stk. 2. Prisen for naturgas til forbrugere uden adgang til valg af leve-

randør, jf. kapitel 2, som ikke har et reelt brændselsalternativ, skal stå i et rimeligt 

forhold til prisen for naturgas til tilsvarende forbrugere, som har et reelt brænd-

selsalternativ  

 

101. § 37, Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive 

og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte bru-

gere af nettet og forbrugere giver anledning til.  

 

102. § 38, Stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rime-

lighed, jf. stk. 1.  

 

103. § 39, Stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rime-

lighed, jf. stk. 1.  

 

104. § 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være 

i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af 

priser og betingelser.  

 
VEDR. FORÆLDELSE 

105. Lov nr. 274 af 22. dec. 1908 om Forældelse af visse Fordringer.  

 

106. VI FREDERIK DEN OTTENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de 

Venders og Goter, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg 

og Oldenborg, GØRE VITTERLIGT: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort 

Samtykke stadfæstet følgende Lov:  
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107. § 1  

 

108. For følgende Fordringer gælder en Forældelsesfrist af 5 Aar:  

 

109. 1) Fordring, som støttes på Overenskomst om a. Salg eller anden Overdragel-

se af Varer eller andet Løsøre, der ikke er afhændet som Tilbehør til fast Ejendom, 

b. Brug af fast Ejendom eller Løsøre, c. Ydelse af Ophold, Fortæring eller For-

plejning, d. Befordring af Personer eller Gods, e. Udførelse af Arbejde eller Ydel-

se af personlig Virksomhed af hvilken som helst Art;  

 

110. 2) Fordring på Restance af stadigt tilbagevendende Afgift, som hviler på fast 

Ejendom uden særlig vedtagelse gaar over fra Ejer til Ejer, paa forfalden Rente, 

paa Restance af Livrente, Overlevelsesrente, Pension, Aftægtsydelse, Underholds-

bidrag eller anden lignende Ydelse, der forfalder med bestemte Mellemrum og 

ikke er at betragte som Afdrag paa en skyldig Kapital;  

 

111. 3) Fordring ifølge Forløfte, indgaaet for noget i denne Paragraf omhandlet 

Krav;  

 

112. 4) Statens eller Kommunens Krav paa Skatter eller Afgifter af offentligretlig 

Natur;  

 

113. 5) Fordring paa Erstatning for Skade, tilføjet udenfor Kontraktforhold, med-

mindre Skaden er bevirket ved en Forbrydelse, for hvilken der under offentlig 

Straffesag paalægges Straf; og  

 

114. 6) Fordring, som udenfor Tilfælde af Svig haves på Betaling af, hvad nogen 

har ydet i urigtig Formening om, at Forpligtelse hertil paahvilede ham.  

 

115. Foranførte Forældelsesfrist er dog ikke anvendelig, naar der for Fordringen er 

udstedt Gældsbrev eller tilvejebragt andet særligt retsgrundlag, hvorved dens Til-

blivelse og Størrelse er anerkendt af Skyldneren eller på anden Maade skriftligt 

fastslaaet.  

 

116. § 2  

 

117. Den i § 1 fastsatte kortere Forældelsesfrist regnes fra den Tid, da Fordringen 

af Fordringshaveren kan kræves betalt. Fordringen fortabes, medmindre For-

dringshaveren inden Fristens Udløb enten erhverver Skyldnerens Erkendelse af 

Gælden eller foretager retslige Skridt mod ham og uden ufornødens Ophold for-

følger disse til Erhvervelse af Forlig, Dom eller anden Retsafgørelse.  

 

118. § 3  

 

119. Naar den Fordringshaver, for Hvem noget af de i § 1 ommeldte Krav er stif-

tet, paa Grund af utilregnelig Uvidenhed om sit Krav eller om Skyldnerens Op-

holdssted har været ude af Stand til at gøre sin Ret gældende, regnes den i § 1 

omhandlede kortere Forældelsesfrist først fra den Tid, da Fordringshaveren var 

eller ved sædvanlig Agtpaagivenhed vilde have været i Stand til at Kræve sit krav 

betalt.  
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120. § 4  

 

121. Den almindelige Forældelsesfrist af 20 Aar vedbliver ved Siden af den i § 1 

fastsatte.  

 

122. § 5  

 

123. Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1910.  

 

124. Dens Bestemmelser finde Anvendelse ogsaa paa tidligere stiftede Fordringer, 

som ikke inden den nævnte Dag ere bortfaldne i Medfør af de hidtil gældende 

Regler. Dog skal Forældelse i Henhold til denne Lov i intet Tilfælde indtræde før 

Udgangen af Aar 1911, medmindre Fordringen ogsaa efter de hidtil gældende 

Regler vilde være bortfalden paa et tidligere Tidspunkt.  

 

125. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.  

 

126. Kong Christian Den Femtis Danske Lov  

 

127. 5 BOG -14. CAPITEL.  

 

128. Om Gield  

 

129. 4. Alle Gieldsbreve, som ere ældre end tyve Aar, skulle være døde og magtis-

løse, med mindre de inden fornævnte Tid med Skyldnerens Paaskrivelse, eller med 

nyt Brev, eller Creditorens Opsigelse, eller Beskikkelse, eller Tingsvidne ere for-

nyede.  

 

130. 5. Ingen er pligtig til at betale hvis hand i Dobbel taber og der skyldig bliver.  

 

BEGRUNDELSE 
131. Spørgsmålet om rækkevidden af Energitilsynets kompetence har været drøftet 

af Tilsynet på mødet den 26. august 2002.  

 

132. På tilsynsmødet den 17. december 2001 vedtog Tilsynet blandt andet, at der 

skulle rettes henvendelse til Kammeradvokaten med henblik på en gennemgang af 

det juridiske grundlag for rækkeviden af Energitilsynets afgørelser.  

 

133. Kammeradvokaten fremkom den 17. juli 2002 med en udtalelse, om "Energi-

tilsynets kompetence i relation til at udstede pålæg om tilbagebetaling", hvori vur-

deredes, at spørgsmålet om tilbagebetaling af et beløb opkrævet med urette, hen-

hører under domstolene, og at Energitilsynet ikke har kompetence til at udstede 

pålæg herom.  

 

134. Der henvises i Kammeradvokatens notat blandt andet til, at der ikke i de rele-

vante bestemmelser er klar lovhjemmel til udstedelse af pålæg om tilbagebetaling, 

at Energiklagenævnet har fastslået, at spørgsmålet om tilbagebetaling henhører 

under domstolene og at det er sædvanligt, at nævn m.v. ikke er tillagt kompetence 

til at sanktionere manglende efterlevelse af en afgørelse.  
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135. Bestemmelserne i energiforsyningslovene giver Tilsynet kompetence til at 

pålægge forsyningsvirksomhederne at ændre priser og/ eller betingelser, samt for 

varmeleverancer tillige at ændre omkostningsfordelingen.  

 

136. Det er Kammeradvokatens opfattelse, at ændring af priser og leveringsbe-

stemmelser samt omkostningsfordeling skal ske med virkning for fremtiden, og at 

der ikke i bestemmelserne er holdepunkt for, at pålæg om ændring skal have tilba-

gevirkende kraft.  

 

137. Spørgsmålet om et betalingskrav - det være sig forsyningsvirksomheds krav 

på betaling for leveret energi eller forbrugerens krav på at få refunderet for meget 

indbetalte beløb - eventuelt måtte være forældet, synes at henhøre under domsto-

lene. Afgørelsen forudsætter en bevisbedømmelse, som ikke falder ind under Til-

synets kompetence.  

 

138. Elprisudvalget har i en konkret sag den 29. marts 1999 blandt andet vedtaget, 

at det faldt uden for udvalgets kompetence at tage stilling til, om forbrugeren på 

grund af passivitet måtte anses for at have accepteret kravet, eller om klagerens 

krav om tilbagebetaling eventuelt var forældet.  

 

139. Udvalgsafgørelsen blev den 17. december 1999 ophævet af Konkurrencean-

kenævnet, "da det efter det anførte falder uden for udvalgets kompetence, at træffe 

afgørelse som sket."  

 

140. Ankenævnet tager sit udgangspunkt i dagældende elforsyningslovs § 10, stk. 

4 (lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996), der giver udvalget kompetence til - 

såfremt udvalget finder at priser, betingelser eller aktiviteter er urimelige (eller i 

strid med bestemmelserne i §§ 9-9c) og forholdet gennem forhandling ikke kan 

bringes til ophør - at meddele pålæg om ændring af priser, leveringsbetingelser 

eller aktiviteter.  

 

141. Kompetencen omfatter ikke adgang til at tage stilling til, at der, som anført af 

klageren, har været en fejl ved tælleværket eller til, om den målerprøve, som blev 

gennemført i 1990, har været fejlbehæftet.  

 

142. Det falder - ifølge ankenævnet - ind under kompetencen at undersøge, hvilke 

"betingelser" elforsyningen følger og træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne 

er urimelige, og i givet fald om ændring, men stillingtagen til konkrete forhold, der 

vil forudsætte en bevisførelse, falder uden for kompetencen.  

 

143. Udvalgets afgørelse forholder sig - med føje - anfører ankenævnet - ikke til 

det, som klageren opfatter som hovedspørgsmålet, (nemlig om det har været mu-

ligt på den pågældende installation at have et månedligt forbrug af den anførte 

størrelse og om "en fastsiddende støvpartikel evt. kunne have forårsaget, at et cif-

fer i måleren trak et andet med sig"), men imidlertid heller ikke til, hvilke leve-

ringsvilkår kommunen anvender, og hvorom der eventuelt kan være spørgsmål om 

ændring.  
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144. Elprisudvalget havde foretaget en konkret bedømmelse af tvisten vedrørende 

forbrugerens elforbrug i 1989-90 og fastslået en refusionspligt - og i denne forbin-

delse gjort med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til, om denne pligt er 

bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse.  

 

145. Da det faldt uden for udvalget kompetence, at træffe afgørelse som sket, op-

hævede ankenævnet udvalgets afgørelse.  

 

146. I de kompetencer, der er fastlagt i de nugældende tre energiforsyningslove, 

ses heller ikke at være tildelt Energitilsynet en yderligere kompetence, herunder 

adgang til at foretage en bedømmelse af eventuel forældelse.  

 

147. Spørgsmål om, fra hvilket tidspunkt en afgørelse skulle være gældende har 

tidligere været drøftet under energiprisudvalgenes møder, men er mundet ud i det 

samme synspunkt, som er indholdt i Kammeradvokatens notat, nemlig af afgørel-

serne er fremadrettede.  

 

148. Men det spørgsmål kan fremdeles rejses, om det er rimeligt, at en sagspart 

bevidst kan trænere en sags afgørelse til ugunst for modparten.  

 

149. Det kan være væsentligt for en sagsparts "glæde" af en afgørelse truffet af 

Energitilsynet, at afgørelsen træffes hurtigt efter, at parten har henvendt sig til 

Tilsynet.  

 

150. Modparten kan ved stadige anmodninger om udsættelse, trænere afgørelsen 

til skade for parten.  

 

151. Der kan forekomme situationer, hvor høringsforløbet får karakter af træne-

ring, og i så fald bør sekretariatet på det foreliggende grundlag, der umiddelbart 

vurderes som fyldestgørende, søge at fremlægge sagen for Tilsynet til afgørelse - 

eller selv umiddelbart træffe en afgørelse - uden unødig ophold, hvis afgørelsen i 

modsat fald ikke ville få den tilsigtede virkning.  

 

152. I denne forbindelse kan henvises til Forvaltningslovens § 19, stk. 2, der fast-

slår at bestemmelsen i § 19, stk. 1, (om høringspligt) ikke gælder, "hvis det efter 

oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træf-

fe afgørelse på det foreliggende grundlag".  

 

153. Såfremt "taksameteret først begynder at tikke" fra afgørelsesdatoen, hvilket 

er udgangspunktet, men ikke allerede fra det tidspunkt, hvor der sker henvendelse 

til Tilsynet, vil en part - til ugunst for modparten - kunne trænere sagen og dermed 

påvirke virkningerne af afgørelsen.  

 

154. Hvis en afgørelse skal have virkning fra før afgørelsestidspunktet, må det i 

hvert fald være åbenbart, at afgørelsen mister sin betydning, hvis virkningen først 

indtræder fra afgørelsesdatoen.  

 

155. Elprisudvalgets holdning til spørgsmålet om, hvorvidt udvalgets kompeten-

cen omfattede afgangen til at bedømme forældelsesspørgsmålet er kommet klart til 

udtryk i afgørelsen af 29. marts 1999.  
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156. Konkurrenceankenævnet tager i kendelsen af 17. december 1999 vedr. Frede-

riksberg Kommune, der ophæver elprisudvalgets afgørelse, sit afsæt i den tidligere 

elforsyningslov § 10, stk. 4, der fastslår adgang for elprisudvalget til at bedømme 

"leveringsbetingelser", men ikke adgang til at bedømme konkrete forhold, der 

forudsætter en bevisbedømmelse.  

 

157. Med det førte argumentation fra ankenævnets side, må kendelsen læses såle-

des, at allerede fordi den foretagne konkrete bedømmelse om kravets berettigelse 

falder udenfor kompetencen, må den konkrete "forholden sig til", om det konkrete 

krav er forældet eller ej også falde uden for udvalgets kompetence.  

 

158. Da udvalget ikke havde kompetence til at bedømme det konkrete kravs beret-

tigelse, kunne udvalget heller ikke bedømme om kravet eventuelt var forældet.  

 

159. Det har som anført været elprisudvalgets opfattelse - ud fra den dagældende 

lovgivning - at udvalget ikke have kompetence til at bedømme, om et krav var 

forældet.  

 

160. De i de nugældende energilove skitserede kompetencer - som anført ovenfor - 

synes heller ikke at tildele Energitilsynet kompetence til at bedømme et sådant 

forhold. 

 

 
 

 


