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RESUME 

På mødet den 7. februar 2000 behandlede Energitilsynet en henvendelse fra DEF 

vedrørende spørgsmålet om opkrævning af gebyrer hos kommunale forsynings-

virksomheder. Den 14. marts 2000 har Energistyrelsen på forespørgsel fra Inden-

rigsministeriet udtalt, at det vurderes, at kommunale virksomheder med hjemmel i 

den kommunale gebyrlov vil kunne opkræve op til 250 kr. i gebyr ved forbruger-

nes for sene betaling.  

 

Efter Energitilsynets opfattelse må loven om kommunale gebyrer og morarenter 

mv. bl.a. ses i lyset af, at kommunerne mv. er "tvangskreditorer" i relation til en 

række ydelser. Det fremgår da også af lovens forarbejder, at den ikke tager sigte 

på "kommunernes rent privatretlige krav, f. eks. almindelige erstatningskrav eller 

krav opstået i forbindelse med salg af ydelser", jf. FT 1991-92 Tillæg A sp. 1659.  

 

Hertil kommer, at en retstilstand, som lagde forskellige retlige rammer for kom-

munale og private forsyningsvirksomheders gebyrpolitik ville være uheldig.  

 

På denne baggrund synes meget at tale for en indskrænkende fortolkning af loven 

om kommunale gebyrer mv, således at den ikke omfatter betaling for kommunale 

værkers salg af el, varme og lignende krav.  

 

Selv om også sådanne kommunale krav, trods det anførte, måtte anses for omfattet 

af loven om kommunale gebyrer mv., må denne, efter Energitilsynets opfattelse 

antages at vige for den specielle regulering, der fremgår af såvel den tidligere som 

den nye elforsyningslov samt varmeforsyningsloven, jf. herved § 1 i lov om kom-

munale gebyrer mv.  

 

Hjemlen til specialregulering af elforsyningsvirksomhedernes leveringsbetingel-

ser, herunder deres gebyrer for erindringsskrivelser mv, fandtes i den tidligere 

elforsyningslovs § 10, stk. 4, hvorefter Elprisudvalget kunne give pålæg om æn-

dring af priser, betingelser mv, hvis udvalget fandt, "at priser, betingelser ... er 

urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 9-9c".  
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Hjemlen er videreført i den nugældende elforsyningslov, hvis § 6, stk. 3, udmønter 

lovens forbrugerbeskyttelsesmålsætning (jf. § 1, stk. 1, 1. pkt.) ved at foreskrive, 

at "kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for 

forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår". Bestem-

melsen skal sammenholdes med § 77, stk. 1, hvorefter Energitilsynet kan give 

pålæg om ændring af priser og betingelser, hvis Energitilsynet finder, at priser og 

leveringsbetingelser må anses for at være i strid med lovens bestemmelser.  

 

På varmeforsyningslovens område følger hjemlen af lovens § 21, stk. 5, som giver 

Energitilsynet hjemmel til at give pålæg om ændring af priser og betingelser, hvis 

tilsynet finder, at priser eller andre betingelser er urimelige eller i strid med be-

stemmelserne i § 20"  

 
Beslutning 
Energitilsynet finder herefter, at såvel de kommunale som de private værker efter 

elforsyningsloven og varmeforsyningsloven alene er berettiget til at kræve gebyrer 

for erindringsskrivelser mv., når dette fremgår af værkets leveringsbetingelser, og 

at sådanne gebyrer ikke må overstige de gennemsnitlige, rimelige omkostninger 

ved udsendelse af erindringsskrivelser mv.  

 

Opkrævning af sådanne gebyrer er således ikke betinget af, at de i det enkelte til-

fælde svarer til omkostningerne ved den pågældende foranstaltning, men de må 

ikke overstige den gennemsnitlige, rimelige omkostning. Gebyrerne må ikke inde-

holde noget pønalt element.  

 

Energitilsynet finder ikke, at der er holdepunkt for at antage, at den gennemsnitli-

ge, rimelige omkostning ved udsendelse af erindringsskrivelser i almindelighed 

skulle andrage 250 kr., idet et erindringsgebyr af denne størrelsesorden må antages 

klart at overstige, hvad der normalt kan anses for en nødvendig, rimelig gennem-

snitsomkostning.  

 
SAGSFREMSTILLING 
Den 7. februar 2000 behandlede Energitilsynet en henvendelse fra DEF vedrøren-

de en række afgørelser om gebyrer for for sen betaling. 

  

Baggrunden for DEFs henvendelse var, at Elprisudvalget i efteråret 1999 behand-

lede en række sager vedrørende forsyningsvirksomheders beregning af gebyrer for 

for sen betaling. Sagerne blev afgjort i overensstemmelse med Elprisudvalgets 

praksis om, at gebyrer skulle være omkostningsmæssigt fastsat.  

 

En af disse sager, klage over Tre- For, blev af forsyningsvirksomheden indbragt 

for Konkurrenceankenævnet og efter ikraftrædelsen af den nye elforsyningslov 

overført til Energiklagenævnet. Sagen blev omtalt under sekretariatets beretning 

pkt. 1.2.1.2. på Energitilsynets møde den 13. marts 2000. DEF er indtrådt som 

biintervenient i sagen.  

 

DEF henviser i sin henvendelse til Elprisudvalget til, at Elprisudvalget har god-

kendt "DEFs vejledende retningslinier for tabsbegrænsning og restancer", hvoraf 

det fremgår, at kommunale forsyninger er berettiget til at tage et gebyr på 250 kr.  
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Elprisudvalget blev under pkt. 1.3.3. i direktørens beretning på mødet den 3. au-

gust 1998 informeret om, at sekretariatet, efter at DEF havde foretaget en række 

rettelser i vejledningen, havde taget vejledningen til efterretning.  

 

I sekretariatets skrivelse til DEF tages der fra sekretariatets side ikke specifikt 

stilling til spørgsmålet om gebyrer, og sekretariatet meddeler, at udvalget senere 

vil kunne gribe ind, såfremt bestemmelser i vejledningen konkret eller generelt 

medfører urimelige virkninger i henhold til elforsyningslovens § 10, stk. 4.  

 

Energistyrelsen havde den 11. februar 1999 på forespørgsel fra Indenrigsministeri-

et oplyst: "Opkrævning af gebyr for udsendelse af rykkerbreve må derfor anses for 

at falde ind under elforsyningslovens regler, idet et gebyr er en administrations-

omkostning, der falder ind under elforsyningslovens § 9, stk. 1".  

 

I forbindelse med Elprisudvalgets behandling af de ovenfor nævnte gebyrsager 

rettede Indenrigsministeriet på opfordring af Kommunernes Landsforening hen-

vendelse til Energistyrelsen med anmodning om en fornyet fortolkning af spørgs-

målet om kommunale forsyningsvirksomheders hjemmel til at opkræve gebyrer.   

 

Den 14. marts 2000 udtalte Energistyrelsen i brev til Indenrigsministeriet:  

 

"Energistyrelsen har herefter vurderet, at Energitilsynet efter den gældende 

elforsyningslov har kompetence til at føre tilsyn med elforsyningsvirksom-

heders opkrævning af gebyrer, idet Energitilsynet har kompetence til at føre 

tilsyn med priser og betingelser relateret til forsyningsvirksomhed. Energi-

tilsynet vil dog, for så vidt angår de kommunale elforsyningsvirksomheders 

opkrævning af rykkergebyrer skulle sikre, at opkrævning af rykkergebyrer 

sker i overensstemmelse med den offentlige gebyrlov, idet denne lov må an-

ses for gældende, da den offentlige gebyrlov ikke tilsidesættes af elforsy-

ningsloven, der ikke indeholder specifikke regler om opkrævning af geby-

rer".  

 

Samme forhold som omtalt på elområdet gælder for gas- og varmeforsyningsom-

rådet.  

 

Der er indbragt 18 sager vedrørende gebyrer for sekretariatet på el og gas- og var-

merådet (17 på elområdet og 1 på Gas- og varmeområdet), som venter på afgørelse 

efter dette møde.  
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BEGRUNDELSE 
Energitilsynets hjemmel til at behandle rimeligheden af kollektive elforsynings-

virksomheders priser og gebyrer findes i § 77, stk. 1, sammenholdt med § 6, stk. 3, 

i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning. § 6, stk. 3, udmønter lovens generelle 

forbrugerbeskyttelsesmålsætning (jf. § 1, stk. 1, 1. pkt. i.f.) ved at foreskrive, at 

"kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for for-

brugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår". Bestemmel-

sen skal sammenholdes med § 77, stk. 1, hvorefter Energitilsynet kan give pålæg 

om ændring af priser og betingelser, hvis Energitilsynet finder, at priser og leve-

ringsbetingelser må anses for at være i strid med lovens bestemmelser. Tilsammen  

viderefører de to bestemmelser den tidligere elforsyningslovs § 10, stk. 4.  

 

Hjemmelen i varmeforsyningsloven findes i § 21, stk. 5,  

"Finder Energitilsynet, at priser eller andre betingelser er urimelige eller i 

strid med bestemmelsen i § 20, (om indregningsberettigede omkostninger) 

giver Energitilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes 

til ophør pålæg om ændring af priser eller betingelser".  

 

Elprisudvalget og Gas- og varmeprisudvalget har under den tidligere elforsynings-

lov og den nuværende varmeforsyningslov behandlet spørgsmålet om størrelsen af 

gebyrer og fundet, at gebyrer skal være omkostningsmæssigt bestemt. Spørgsmålet 

herom har tillige foreligget under Konkurrenceankenævnets behandling af klage-

sager, senest i sagen vedrørende Brønderslev og Oplands Elforsyning. BOE.  

 

I denne sag tiltrådte ankenævnet udvalgets generelle betragtninger om rimelighe-

den af et gebyr for for sen betaling. Konkurrenceankenævnet fandt således, at be-

dømmelse af gebyrer lå indenfor ankenævnets og dermed Elprisudvalgets kompe-

tenceområde.  

 

I bemærkningerne til § 77 nævnes ikke gebyrer for for sen betaling, men alene, at 

Energitilsynet kan give pålæg om ændring af priser og betingelser. Bemærknin-

gerne til § 77 henviser til § 76 om anmeldelser og henviser til, at anmeldelse af 

priser og betingelser skal give tilsynet mulighed for at kontrollere priser og betin-

gelser.  

 

Opkrævning af gebyrer for for sen betaling må anses for at være et uadskilleligt 

led i forsyningsvirksomhedernes administration. Det må påregnes, at en vis pro-

centdel af forbrugerne ikke betaler rettidigt og derved påfører forsyningsvirksom-

heden omkostninger i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser inkasso mv.  

 

Energitilsynets kompetence til at bedømme priser i henhold til § 77 i elforsynings-

loven og § 21, stk. 5 i varmeforsyningsloven indebærer således en bedømmelse af 

den del af prisfastsættelsen, der vedrører administration og hermed omkostninger-

ne ved inddrivelse af restancer. Hertil kommer som nævnt ovenfor, at Energitilsy-

net i kraft af den særlige hjemmel i den nuværende elforsyningslovs § 6, stk. 3, 

sammenholdt med § 77, stk. 1, kan skride ind mod urimelige vilkår i det hele ta-

get.  

 

Energitilsynets kompetence må således anses for også at omfatte forsyningsvirk-

somhedernes opkrævning af gebyrer og størrelsen af disse.  
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Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller ind-

drives af amtskommuner og kommuner, omfatter efter § 2, stk. 2, "erindringsskri-

velser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves eller inddrives af 

kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret". Udpantningsret for 

kommunale forsyningsmyndigheders betalingskrav antages at følge af § 1, nr. 3, i 

lovbekendtgørelse 774/1986 om udpantning, der angår statslige og kommunale 

krav på "betaling ...for benyttelsen af sådanne et almennyttigt formål tjenende 

indretninger, hvortil adgangen under visse almindelige betingelser står åben for 

enhver".  

 

Efter Energitilsynets opfattelse må loven om kommunale gebyrer og morarenter 

mv. bl.a. ses i lyset af, at kommunerne mv. er "tvangskreditorer" i relation til en 

række ydelser. Det fremgår da også af lovens forarbejder, at den ikke tager sigte 

på "kommunernes rent privatretlige krav, f. eks. almindelige erstatningskrav eller 

krav opstået i forbindelse med salg af ydelser", jf. FT 1991-92 Tillæg A sp. 1659.  

 

Hertil kommer, at en retstilstand, som lagde forskellige retlige rammer for kom-

munale og private forsyningsvirksomheders gebyrpolitik ville være uheldig. På 

denne baggrund synes meget at tale for en indskrænkende fortolkning af loven om 

kommunale gebyrer mv, således at den ikke omfatter betaling for kommunale 

værkers salg af el, varme og lignende krav.  

 

Selv om også sådanne kommunale krav, trods det anførte, måtte anses for omfattet 

af loven, må denne, efter Energitilsynets opfattelse antages at vige for den speciel-

le regulering, der som nærmere omtalt i det foregående fremgår af såvel den tidli-

gere som den nye elforsyningslov samt varmeforsyningsloven, jf. herved § 1 i lov 

om kommunale gebyrer mv.  

 

Det har været energiprisudvalgenes praksis, at det må anses for rimeligt, at den 

enkelte forbruger betaler de omkostninger, der forbundet med hans forbrug, såle-

des at andre forbrugere ikke belastes af disse omkostninger.  

 

Det må anses for en urimelig forskelsbehandling af forbrugerne, såfremt kommu-

nale forsyningsvirksomheder var berettiget til at tage et gebyr på 250 kr. uanset 

omkostninger og ikke kommunale forsyningsvirksomheder alene må tage omkost-

ningsbestemte gebyrer. Hvilket gebyr en forbruger vil blive pålagt vil afhænge af 

den helt tilfældige omstændighed om forbruger er kunde hos en kommunal eller 

ikke kommunal forsyningsvirksomhed.  

 

DEFs vejledning er i øvrigt på linie med dette synspunkt blot med den betragtning, 

at det "høje gebyr" kan tages af både private og kommunale selskaber.  

 

Gebyrer for for sen betaling skal således dække de omkostninger elforsyningen har 

ved den for sene betaling. Gebyret må ikke indeholde nogen "strafbetaling".  

  

 

 


