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AFGØRELSE 

Ankenævnets afgørelse af 9. april 2014 præciseres således, at den kollekti-
ve elforsyningsvirksomhed SEAS-NVE Net ⅍ forpligtes til snarrest og se-
nest 30 dage fra dato på vegne af forbrugeren, , at sende en an-
søgning til SKAT om ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af 
afgiftstilsvaret. Ansøgningen skal afklare, om forbrugeren har mulighed for 
at få adgang til den særlige elvarmesats fra et tidligere tidspunkt end 1. maj 
2013, i hvert fald fra 1. januar 2013, som forbrugeren har ønsket, eller læn-
gere tilbage i tid. En evt. tilbagebetaling vil således afhænge af udfaldet af 
SKAT’s afgørelse. 
 
Med hensyn til sagsomkostninger beslutter nævnet, at energiselskabet alli-
gevel ikke skal betale sagsomkostninger i denne sag. Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen udsteder på vegnet af ankenævnet en kreditnota på de 
tidligere opkrævede sagsomkostninger. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen vedrører klage over manglende reduktion af elafgift for ejendommen 
beliggende  4700 Næstved.  
 
Forbrugeren rettede første gange henvendelse til energiselskabet den 16. 
maj 2013, hvor forbrugeren undrede sig over, at forbrugeren ikke modtog 
reduktion i elafgift, på trods af, at forbrugeren havde el som hovedvarme-
kilde.  
 
Som svar på forbrugerens henvendelse oplyste energiselskabet, at oplys-
ninger i BBR vedrørende varmekilde ikke tilgik energiselskabet automatisk, 
hvorfor forbrugeren selv skulle orientere energiselskabet herom.  
 
I den forbindelse præciserede energiselskabet, at energiselskabet havde 
registeret forbrugeren med elvarme, og derfor ville forbrugeren få redukti-
on i elafgift fra 1. maj 2013.  
 
Enighed mellem parterne kunne ej opnås, da energiselskabet ikke imøde-
kom forbrugerens krav om reduktion i elafgift fra 1. januar 2013. 
  
Sagen blev indbragt for nævnet.  
 
Nævnets vurdering 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
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BEHANDLING AF SAGEN 
Sagen blev oprindeligt behandlet på nævnsmødet den 28. marts 2014, hvor 
nævnet kom frem til følgende resultat:  
 
 

AFGØRELSE 
Ankenævnet på Energiområdet giver forbrugeren, Erik Dyhr, med-
hold i sit krav mod energiselskaberne SEAS-NVE Net ⅍ & SEAS-
NVE Strømmen ⅍ & SEAS-NVE Holding ⅍ vedrørende reduktion i 
elafgift fra 1. januar 2013 og foranledige tilbagebetaling af den redu-
cerede elafgift, som ikke er opnået. 
 
SEAS-NVE Strømmen ⅍ skal i sagsomkostninger for de 3 selskaber 
til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 
dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 
ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. 
 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at 
blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, 
ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributions-
nettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elfor-
syningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at 
forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med 
både netselskabet og elleverandøren. 
 
I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at mod-
tage transportydelsen i henhold til netselskabets almindelige leve-
ringsbetingelser. For købet af elektriciteten har forbrugeren ligeledes 
accepteret at købe el fra et leverandørselskab efter dette selskabs 
almindelige leveringsbetingelser. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af 
de nævnte leveringsbetingelser samt elforsyningsloven og øvrig lov-
givning, herunder bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Reduktion i elafgift 
Sagen vedrører påligning af den særlige elvarmesats i medfør af be-
kendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektri-
citet til opvarmning af helårsboliger. 
 
Nævnet fastslår, at det af § 2 i bekendtgørelsen fremgår, at det på-
hviler virksomhederne, som er registreret efter elafgiftsloven, at regi-
strere de elinstallationer, der er installeret i boliger, der opfylder be-
tingelserne i bekendtgørelsen.  
 
Videre følger det af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at registreringen 
foretages efter anmodning fra den, der hæfter for betalingen af elle-
verancen.  
 
Herudover følger det af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at den særlige 
elvarmesats finder anvendelse på elleverancer, der finder sted fra 
det tidspunkt, hvor den pågældende elinstallation er blevet registre-
ret. 
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Af bekendtgørelsens § 5, stk. 2, fremgår endvidere:  
Stk. 2. Den særlige elvarmesats kan dog finde anvendelse fra tids-
punktet for elforsyningsselskabets modtagelse af anmodningen om 
registrering efter § 2 eller fra tidspunktet, hvor boligen efter oplysnin-
ger fra elinstallatøren til elforsyningsselskabet, jfr. den mellem elin-
stallatører og elleverandør fastlagte forretningsgang, har fået tilslut-
tet elvarme, hvis registreringen i BBR finder sted senest 2 måneder 
efter.  
 
GENOPTAGELSE AF AFGIFTSTILSVARET 
Nævnet lægger til grund, at elvarme er tilsluttet boligen tilbage i 
2000 og registreret i BBR. Derfor burde energiselskabet have imø-
dekommet forbrugerens ønske om reduktion i elafgift fra 1. januar 
2013. 
 
Energiselskabet skal derfor drage omsorg for tilbagebetaling af den 
elafgift, som forbrugeren havde krav på at få reduktion for. 
 
Kræver dette, at den kollektive elforsyningsvirksomhed (netselsk-
abet) skal ansøge SKAT om muligheden for, at forbrugeren kunne 
blive registreret med tilbagevirkende kraft efter § 5, stk. 2 i afgiftsbe-
rigtigelsesbekendtgørelsen, skal netselskabet tillige undersøge, om 
forbrugeren kan få afgiftstilsvaret genoptaget tilbage i tid til 2000 ef-
ter skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32, som giver mulighed for at 
ansøge om ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsva-
ret efter den almindelige 3 års frist. 
 
Nævnet lægger herved vægt på, at forbrugerens mulighed for at op-
nå brug af den særlige elvarmesats tilbage fra det tidspunkt, hvor 
boligarealet er registreret i BBR som elopvarmet, kun kan foretages 
af elforsyningsvirksomheden (netselskabet).  
 
Netselskabet skal derfor foretage de nødvendige foranstaltninger i 
relation til SKAT.  
 
Forbrugeren får således medhold i den fremsatte klage vedrørende 
reduktion på elafgift i hvert fald fra den 1. januar 2013, men eventu-
elt yderligere tilbage i tid.   
 
Sagsomkostninger og klagegebyr  
Nævnet beslutter i denne sag, at energiselskabet skal betale sags-
omkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, 
nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1 a. 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms overføres til den bankkonto, som 
forbrugeren anviser, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 

 
Energiselskabet rettede efterfølgende henvendelse til sekretariatet og gjor-
de gældende, at afgørelsen savner hjemmel i lovgivningen.  
 
Energiselskabet gjorde herunder gældende, at skatteforvaltningslovens §§ 
31 og 32 giver mulighed for at ansøge om genoptagelse af afgiftstilsvaret, 
men at dette ikke er en pligt, idet der i bestemmelsen er anvendt udtrykket 
”kan” og ikke ”skal”.  
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Selskabet gjorde også gældende, at selv hvis der forelå en forpligtelse til 
søge afgiftstilsvaret genoptaget, er det uvist, om Skat vil imødekomme en 
sådan ansøgning. 
 
Formanden besluttede herefter, at lade nævnet revurdere sagen i lyset af de 
nye oplysninger fra selskabet.   
 
 
NÆVNETS BEMÆRKNINGER I GENOPTAGELSESSAGEN 
 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive 
forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom 
enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette 
indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i 
øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret 
at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverand-
øren. 
 
I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage 
transportydelsen i henhold til netselskabets almindelige leveringsbetingel-
ser. For købet af elektriciteten har forbrugeren ligeledes accepteret at købe 
el fra et leverandørselskab efter dette selskabs almindelige leveringsbetin-
gelser. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af de 
nævnte leveringsbetingelser samt elforsyningsloven og øvrig lovgivning, 
herunder bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Reduktion i elafgift  
Sagen vedrører påligning af den særlige elvarmesats i medfør af bekendtgø-
relse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til op-
varmning af helårsboliger.  
 
Nævnet fastslår, at det af § 2 i bekendtgørelsen fremgår, at det påhviler 
virksomhederne, som er registreret efter elafgiftsloven, at registrere de 
elinstallationer, der er installeret i boliger, der opfylder betingelserne i be-
kendtgørelsen.  
 
Videre følger det af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at registreringen foretages 
efter anmodning fra den, der hæfter for betalingen af elleverancen.  
 
Herudover følger det af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at den særlige elvar-
mesats finder anvendelse på elleverancer, der finder sted fra det tidspunkt, 
hvor den pågældende elinstallation er blevet registreret. 
 
Af bekendtgørelsens § 5, stk. 2, fremgår endvidere:  
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