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NESA's anmeldelse af depositumsregler 
Dato: 21.01.2002•Journalnr.: 3/1320-8901-0127  
 
INDLEDNING 
1 NESA A/S har den 6. december 2001 til Energitilsynet anmeldt selskabets regler 

for opkrævning af depositum af selskabet benævnt " Interne retningslinier for kun-

deforhold, hvor selskabets opkræver depositum.  

 

2. Depositumskravet vedrører den samlede regning. Dvs., at kravet indeholder 

elementer af både elhandel (forsyningspligt) og netydelse.  

 

3. NESA A/S har efter det oplyste samlet alle sine relationer til kunderne i et kun-

decenter, der således må siges at arbejde for både NESAnet A/S og NESA-

forsyning A/S.  

 

4. Sekretariatet har anmodet NESA om en redegørelse for de økonomiske relatio-

ner mellem NESA Kundecenter, NESA forsyning A/S og NESAnet A/S, herunder 

hvilke aftaler der findes vedrørende opkrævningen af depositum..  

 

5. Det må imidlertid understreges at uanset om NESAnet A/S og NESA-forsyning 

A/S til Kundecentret har delegeret kompetencen til at udskrive regninger og på 

selskabernes vegne stille krav om depositum, er det stadig selskaberne som netsel-

skab og forsyningspligtselskab der har ansvaret for udformningen og administrati-

onen af disse regler. Det er således ligegyldigt, om der for indeværende foreligger 

en formel aftale mellem NESAnet A/S, NESA-forsyning A/S og NESA Kunde-

center om hvilke opgaver kundecentret skal løse.  

 

6. Baggrunden for dette notat er, at Energitilsynets sekretariat gennem de sidste to 

måneder har modtaget talrige telefoniske og skriftlige henvendelser fra kunder, 

overfor hvem NESA har stillet krav om depositum som betingelse for fortsat leve-

ring.  

 

7. Energitilsynets sekretariat behandler således for øjeblikket ca. 40 klagesager 

vedrørende NESA´s krav om depositum som betingelse for fortsat levering. Tallet 

er stigende.  

 

8. I henhold til elforsyningslovens § 77, stk. 1, kan Energitilsynet gribe ind, hvis 

Tilsynet finder, at priser eller leveringsbetingelser må anses for at være i strid med 

bestemmelser i loven.  
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9. Da NESA er en kollektiv elforsyningsvirksomhed er selskabet i henhold til el-

forsyningslovens § 6, stk. 3, forpligtet til at stille sine ydelser til rådighed for for-

brugerne på gennemsigtige, rimelige og objektive vilkår. Dette gælder både for 

frie kunder og bundne kunder og indebærer, at NESA ikke kan stille bundne kun-

der dårligere i forsyningsforholdet end frie kunder.  

 

10. Energitilsynets sekretariat afholdt den 26. november 2001 et møde med NESA, 

hvor man drøftede NESA´s praksis vedrørende krav om depositum. NESA an-

meldte herefter til Energitilsynets register sine "Interne regler for krav om stillelse 

af depositum.  

 

11. Det bemærkes, at NESAs krav om depositum i alle de for sekretariatets verse-

rende sager er blevet stillet overfor "bundne" kunder. Dvs. kunder der indtil den 1. 

januar 2003 er afskåret fra frit at vælge elleverandør.  

 

12. Indenfor monopolretten antages at for monopolvirksomheder, som forsynings-

pligtselskaber er i forhold til bundne kunder, gælder at i tilfælde hvor der er en 

nærliggende sandsynlighed for, at virksomheden ville lide tab ved fortsat levering, 

er virksomheden forpligtet til fortsat at levere uanset, at en kunde er en dårlig beta-

ler, men virksomheden er berettiget til at kræve kontant betaling ved fortsat leve-

ring. Da der ikke kan kræves kontant afregning ved ellevering er elforsyningsvirk-

somheder i disse tilfælde berettiget til at kræve depositum, der må sidestillet med 

kontant betaling som betingelse for fortsat levering. Af "Vejledende retningslinier 

for forsyningsvirksomheders restanceinddrivelse", som er udarbejdet af Danske 

Elværkers Forening, Danske Fjernvarmeværkers Forening og Kommunernes 

Landsforening og taget til efterretning af energiprisudvalgene fremgår, at forbru-

geren altid vil kunne sikre sig fortsat forsyning, såfremt der stilles sikkerhed for 

fremtidige betalinger. 

 
PRAKSIS VEDRØRENDE KRAV OM DEPOSITUM 

13. I henhold til Elprisudvalgets og Gas- og Varmeprisudvalgets praksis vedrøren-

de depositum kan et forsyningssselskab kræve depositum som sikkerhed for frem-

tidig levering, såfremt der en nærliggende risiko for, at selskabet uden denne sik-

kerhed ville lide yderligere tab ved fortsat levering til kunden. Der skal af selska-

bet i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af denne risiko. Der kan 

således ikke af et forsyningsselskab stilles et generelt krav om, at f.eks. alle beboe-

re i lejelejligheder eller ungdomsboliger ved indflytningen skal stille depositum.  

 

14. I henhold til energiprisudvalgenes praksis skal kravet om depositum tages op 

til overvejelse, når forbrugeren i et år har overholdt sine betalingsforpligtelser, skal 

kravet om depositum tages op til revision. Dvs. at forsyningen på ny skal foretage 

en konkret vurdering af, om der fortsat er en nærliggende risiko for, at forsyningen 

uden den stillede sikkerhed ville kunne lide tab ved fortsat levering.  

 

15. Monopol-ankenævnet og Konkurrenceankenævnet har i en række sager taget 

stilling til spørgsmålet om rimeligheden af et af en forsyning stillet krav om depo-

situm.  
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16. Ankenævnet har i afgørelse af 2. november 1984 stadfæstet en af Elprisudval-

get truffet afgørelse, hvor det af udvalget var fremført: "Ved behandling af 

spørgsmålet om rimeligheden af forsyningsvirksomhedernes krav om stillelse af 

depositum eller anden form for sikkerhed har Elprisudvalget lagt vægt på, at et 

sådant krav må stilles efter en individuel vurdering af forsyningens risiko for at 

lide tab ved manglende betaling på den pågældende installation. I en sådan vur-

dering på må der lægges vægt på oplysninger om de hidtidige forhold med hensyn 

til betaling af elleverancer, herunder oplysninger om, hvorvidt der over en perio-

de umiddelbart før kravet fremsættelse gentagne gange er sket væsentlige over-

skridelser af den almindelige betalingsfrist (sekretariatets fremhævelse).  

 

17. Ankenævnet stadfæstede Elprisudvalgets afgørelse udfra oplysningerne om 

klagerens forhold med hensyn til betaling for elleverancer.  

 

18. Ankenævnet har accepteret, at betingelserne for hvornår en forsyningsvirk-

somhed kan stille krav om depositum er lempeligere, når der tale om en erhvervs-

mæssig virksomhed, jf. ankenævnets kendelse af 26. april 1993. Sagen drejede sig 

om et krav om depositum stillet på grundlag af en entydig bankudtalelse. Anke-

nævnet udtalte:  

 

19. " Ankenævnet kan i det hele tiltræde udvalgets standpunkt, hvorefter der for at 

kunne stilles krav om depositum må foreligge en betydelig risiko for, at fortsatte 

leverancer vil påføre værket tab og hvorefter afgørelsen herom må træffes efter en 

konkret vurdering. Ankenævnet finder endvidere ligesom udvalget, at det for denne 

vurdering må tillægges væsentlig betydning, om der har været uregelnæssigheder 

i forbrugerens hidtidige betalingsmønster (sekretariatets fremhævelse).  

 

20. Ankenævnet finder imidlertid, at der i den foreliggende entydige bankudtalelse 

har været tilstrækkeligt grundlag for klagerens (elforsyningens) krav om deposi-

tum, i hvert fald i et tilfælde, som det foreliggende, der angår leverancer til en 

erhvervsmæssig virksomhed (sekretariatets fremhævelse).  

 

21. Efter det anførte ophæver ankenævnet derfor udvalgets afgørelse, idet det her-

ved bemærkes, at nævnet alene har afgjort, at klageren (elselskabet)i tiden umid-

delbart efter bankoplysningens fremkomst kunne stille krav om depositum som 

sket (sekretariatets fremhævelse).  

 

22. Ankenævnet har således fastlagt, at der altid skal ske en individuel bedømm-

melse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden 

sikkerhedsstillelse. Endvidere kræves, at forbrugeren umiddelbart inden kravet 

stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige over-

skridelse af betalingsfristerne.  

 

23. Energitilsynet har tiltrådt denne praksis. Under pkt. 3.1.i Meddelser fra sekre-

tariatet til Energitilsynets møde den 30. april 2001, møde nr. 16, er omtalt følgen-

de sag: 

 
KLAGE OVER MEF (MIDTJYSK ELFORSYNING) 

24. En forbruger under MEF klagede til Energitilsynet over et af forsyningen stil-

let krav om depositum.  
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25. Af sagen fremgik, at klageren i perioden fra oktober 1998 til og med november 

2000 havde betalt alle regninger for sent. Den sidst forfaldne regning var af klage-

ren blevet betalt rettidigt, således at klageren ikke skyldte noget beløb til elselska-

bet.  

 

26. Med hensyn til spørgsmålet om krav om depositum fandt sekretariatet, at det 

ikke kunne anses for urimeligt, at der af en forsyning stilles krav om depositum, 

når en forbruger gennem længere tid har betalt for sent, og der efter en konkret 

vurdering er en nærliggende risiko for, at forsyningen kan lide tab ved leveringen. 

Såfremt kunden efter at have stillet depositum betalte forfaldne regninger rettidigt, 

skal kravet om depositum tages op til vurdering efter et års forløb.  

 

27. I det foreliggende tilfælde havde klageren gennem en lang periode betalt for 

sent, og denne manglende evne til at betale rettidigt kunne indicere, at der for for-

syningen var en nærliggende risiko for at lide tab ved leveringen. Klageren havde 

imidlertid, som oplyst, betalt den først forfaldne regning i 2001 rettidigt.  

 

28. På denne baggrund fandt sekretariatet, at det af MEF stillede krav om deposi-

tum måtte anses for urimeligt på daværende tidspunkt, jf. elforsyningslovens § 6, 

stk. 3 og § 77, stk. 1. Imidlertid fandt sekretariatet, at såfremt klageren igen fik et 

uregelmæssigt betalingsmønster, dvs. at klageren betalte for sent, kunne det ikke 

anses for urimeligt, jf. elforsyningslovens § 6 stk. 3, og § 77, såfremt forsyningen 

umiddelbart over for klageren stillede krav om depositum. 

 
 
NESA´S REGLER OM DEPOSITUMSSTILLELSE 

 
HVORNÅR OPKRÆVES DEPOSITUM 

29. De anmeldte reglers bestemmelse om hvornår depositum opkræves er sålyden-

de:  

 

30. "NESA opkræver depositum, hvis kunden har modtaget mere end to 

erindringsskrivelser inden for de seneste 12 måneder, eller hvis kunden ikke kan 

identificeres i CPR- registret på den oplyste leveringsadresse, eller hvis kunden 

har alvorlige eksterne kreditanmærkninger".  

 

31. Bestemmelsen om, at krav om depositum kan stilles såfremt kunden har mod-

taget mere end to erindringsskrivelser inden for de seneste 12 måneder må anses 

for at være i strid med den af ankenævnet fastsatte praksis, hvorefter der umiddel-

bart inden der stilles krav om depositum skal være sket gentagne væsentlige 

overskridelse af betalingsfristerne. Krav om depositum kan således ikke stilles, 

hvis kundens tidligere i tolvmåneders perioden har haft et uregelmæssigt beta-

lingsmønster, men i tiden før kravet stilles har betalt regelmæssigt, jf. også den i 

Meddelelser fra sekretariatet omtalte sag vedrørende MEF.  

 

32. Det faktum, at en almindelige forbruger har eksterne kreditanmærkninger 

kan heller ikke i henhold til ankenævnets praksis begrunde et krav om betaling af 

depositum, hvis forbrugeren ikke tillige umiddelbart i tiden forud for kravet gen-

tagne gange væsentligt har overskredet betalingsfristerne.  
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33. Af den af DEF udarbejdede "Vejledning om tabsbegrænsning og restance" 

fremgår af § 8.5. at såfremt der er dyrehold på den ejendom, hvortil forsyningen 

skal afbrydelse, skal elforsyningen forinden afbrydelsen henvende sig til politiet. 

Såfremt der er et eller flere børn i en bolig, hvortil der skal ske afbrydelse af for-

syningen, skal der forinden afbrydelse ske henvendelse til de sociale myndigheder.  

 

34. Som anført har Konkurrenceankenævnet tiltrådt, at der gælder lempeligere 

regler for hvornår der af en forsyningsvirksomhed kan stilles krav om depositum 

overfor erhvervsvirksomheder, hvor tab vil kunne være større, end de der gælder 

ved krav overfor almindelige forbrugere.  

 

35. Med hensyn til begrundelsen om at forbrugeren ikke kan identificeres i CPR- 

registret kan dette heller ikke i sig selv begrunde et krav om depositum, medmin-

dre kunden umiddelbart før kravet gentagne gang væsentligt har overskredet beta-

lingsfrister. Det må således bemærkes, at for eksempel forbrugere, der har som-

merhus ikke står tilmeldt med adresse i sommerhuset, men på deres helårsadresse. 

Det må anses som urimeligt, såfremt sommerhusejere mødes med krav om deposi-

tum, blot fordi de ikke er tilmeldt CPR- registret på leveringsadressen. 

 
HVORDAN OPKRÆVES DEPOSITUM 

36. NESA´s betingelser om hvordan depositum opkræves er sålydende:  

"Når en kunde opfylder betingelserne for at skulle opkræves depositum meddeles 

dette. Denne meddelelse sker enten ved varselsbrev 30 dage før depositumsop-

krævning, eller ved at der i forbindelse med anden erindringsskrivelse indenfor 12 

måneder orienteres om, at NESA ved efterfølgende forsinket betaling indenfor 12 

måneders perioden vil stille krav om depositum".  

 

37. Såfremt NESA i henhold til den af ankenævnet ovenfor anførte praksis er be-

rettiget til at stille krav om depositum, må 30 dages frist anses for være urimelig 

kort. Der må lægges vægt på, at der for almindelige forbrugere kan være tale om 

ganske betydelige beløb. I lyset heraf må en frist på mindst 2 måneder anses for 

rimelig. 

 
STØRRELSEN AF KRAVET 

38. Med hensyn til størrelsen af det stillede krav fastsætter NESA dette for af-

brydelige kunder til 3 måneders forbrug for kunder med månedsregning og 5 må-

neders forbrug for kunder med kvartalsregning.  

 

39. For kunder uden afbrydelsesadgang (dvs. kunder hvor adgangen til afbrydelser 

kræver fogedens medvirken) fastsættes beløbet for kunder med månedsregning til 

fem måneder og kunder med kvartalsregning til syv måneder. De ekstra to måne-

der begrundes med ekstra to måneders behandlingstid i fogedretten.  

 

40. I betragtning af rykkerprocedurens længde, findes den forbrugsperiode der 

danner grundlag for beregningen af størrelsen af disse beløb ikke at kunne anses 

for urimelig. 

 
HVORNÅR TILBAGEBETALES DEPOSITUM 

41. Med hensyn til hvornår depositum tilbagebetales skal dette tilbagebetales efter 

et år, såfremt der ikke er yderligere kreditanmærkninger.  
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42. Med hensyn til tilbagebetaling, må gælde tilsvarende som ved krav om deposi-

tum for almindelige forbrugere, at såfremt forbrugeren i årets løb har overholdt 

sine betalingsbetingelser, må eventuelle kreditanmærkninger, som hidrører fra et 

NESA uvedkommende kundeforhold være NESA uvedkommende. Bedømmelse 

af, hvorvidt tilbagebetaling skal ske, skal derfor alene ske på grundlag af kunde-

forholdet mellem forbrugeren og NESA.  

 

AFGØRELSE 
Energitilsynet besluttede, at det meddele NESA, at de af NESA anmeldte ret-

ningslinier for hvornår der kan opkræves depositum må anses for urimelige i hen-

hold til elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, stk. 3, og at sekretariatet bemyndi-

ges til at optage forhandlinger med NESA om en ændring af bestemmelserne, så-

ledes at disse bringes i overensstemmelse med den af Monopol-ankenævnet og 

Konkurrenceankenævnet fastlagte praksis og til såfremt disse forhandlinger ikke 

fører til noget resultat at give NESA pålæg om ophævelse og ændring af bestem-

melserne.  

 

44. Energitilsynet vedtog, at meddele NESA, at fristen på 30 dage til stillelse af 

depositum må anses for urimelig kort, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, 

stk 3, og at en frist på mindst 2 måneder ikke kan anses for urimelig, at sekretaria-

tet bemyndiges til i medfør af elforsyningslovens at optage forhandlinger med 

NESA om forlængelse af fristen, og til hvis forhandlingerne ikke giver resultat at 

give NESA pålæg om ændring af fristen til minimum 2 måneder.  

 

45. Endelig vedtog Energitilsynet, at meddele NESA, at såfremt forbrugeren i et 

år har betalt rettidigt, skal depositumsbeløbet som hovedregel tilbagebetales, og at 

en eventuel kreditanmærkning, som ikke beror på kundeforholdet mellem NESA 

og forbrugeren som hovedregel ikke kan begrunde, at beløbet ikke tilbagebetales, 

jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, stk.3, at sekretariatet bemyndiges til at 

optage forhandlinger med NESA om ændring af bestemmelsen og såfremt for-

handlingerne ikke fører til noget resultat at give NESA pålæg om ændring af be-

stemmelsen. 

 

 
 

 


