
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
 
 
 
Forbruger:   
  
 9000 Aalborg 
 
  
 Rådgiver i jobcenter Aalborg 
 
 
Energiselskab: HEF Net ⅍ 
 CVR 2499 8231 
 & 
 Aalborg City Forsyning ⅍ 
 CVR 2445 3379 
 v/HEF Net ⅍ 
 & 
 Energi Nord ⅍ 
 CVR 2421 1002 
 
 v/ Energi Nord ⅍ 
 Overbækken 6 
 9000 Aalborg 
 
 
Klageemne: Manglende betalingsevne ▪ Afbrydelse af 

elforsyning pga. restancer med skyldige 
beløb for elforbrug. 

 
 
Ankenævnets  FORMAND 
sammensætning: Poul Gorm Nielsen 
 UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET TÆNK 
 Svend Erik Jensen  
 Martin Salamon  
 UDPEGET AF DANSK ENERGI 
 Benjamin Henrik Lublin 
 Hans Christian Wenzelsen 

 

Sag: SPA-13/09659 

 

Sagsbehandler:  

/SKI 

 

 

Sekretariat: 
KONKURRENCE- OG  
FORBRUGERSTYRELSEN 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
Tlf. 4171 5000 
Fax 4171 5100 
CVR  2845 8185 
EAN 5798000018020 
 
post@energianke.dk 
 

 



 

 Side 2 | 4 
13/09659 

 

AFGØRELSE 

Ankenævnet giver forbrugeren, , 
medhold i det fremsatte krav over for energiselskaberne, HEF Net A/S og 
Aalborg City Forsyning A/S, om tilbagebetaling af lukke- og genåbningsge-
byrer samt fogedretsomkostninger inklusive udgifter til låsesmed, i alt 
2.420 kr. Beløbet skal inden 30 dage fra dato krediteres forbrugerens kon-
to. 
 
Energi Nord ⅍ betaler på vegne af HEF Net ⅍ og Aalborg Elforsyning ⅍ 
sagsomkostninger til ankenævnet 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 
30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på anke-
nævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. 

 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om forbrugerens manglende betalingsevne og energisel-
skabets efterfølgende afbrydelse af elforsyningen på forbrugerens adresse. 
Det bemærkes at forbrugeren er kontanthjælpsmodtager, og ikke har beta-
lingsevne til at dække kravene fremsat af selskabet. Kommunen er derfor 
trådt ind i sagen, og repræsenterer forbrugeren. 
 
Forbrugeren modtog en a conto regning for el den 9. november 2012, og 
efterfølgende 1. rykker den 10. december 2012 og 2. rykker den 20. decem-
ber 2012. 
 
Den 23. januar 2013 blev der foretaget inkassobesøg på installationsadres-
sen. Da der ikke var nogen hjemme, og måleren var placeret indenfor, kun-
ne der ikke ske afbrydelse af elforsyningen uden hjælp fra foged og låse-
smed.  
 
Den 4. marts 2013 modtog forbrugeren a conto regning for elforbruget for 
perioden februar til april 2013. Den 3. juni 2013 modtog forbrugeren a con-
to regning for perioden maj til juli 2013 – disse regninger blev ikke betalt. 
 
Den 18. juni 2013 blev forbrugerens elforsyning afbrudt ved hjælp fra fo-
gedretten og tilkaldt låsesmed. Forbrugeren var ikke hjemme på installati-
onsadressen. 
 
Den 19. august 2013 rettede Aalborg kommune på vegne af forbrugeren 
henvendelse til energiselskabet, for at få genåbnet elforsyningen og fore-
slog en betalingsaftale på 200 kr. om måneden. Energiselskabet afviste at 
åbne for elforsyningen før al restance var betalt. 
 
Den 26. august 2013 modtog ankenævnet klageskemaet.   
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Aalborg kommune betalte den 21. oktober 2013 restancen, hvorefter sel-
skabet genåbnede for elforsyningen. 
 
Nævnets vurdering 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
 
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. 
 
Lukning pga. manglende betaling 
Det fremgår af elforsyningslovens § 72, stk. 5, at  
 

”Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvil-

lighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for 
betaling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og byg-
ningsministeren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, kan den 
forsyningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af elektricitetsforsyningen. 
Afbrydelse af elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som middel til at 
inddrive skyldig betaling for allerede afholdt forbrug.” 

 
Nævnet finder på baggrund af rykkerbrevenes indhold, at disse for en for-
bruger - uden særlige forudsætninger - fremstår således, at forbrugeren 
bibringes det klare indtryk, at kun betaling af restancer for allerede for-
brugt elektricitet kan afværge en forsyningsafbrydelse. I strid med elforsy-
ningslovens bestemmelse er det således fremhævet, at energiselskabet vil 
afbryde forsyningen på grund af betalingsrestance for allerede forbrugt 
elektricitet. 
 
Oplysninger om at der i stedet kan stilles sikkerhedsstillelse for fremtidigt 
forbrug er endvidere for utydeligt oplyst. Når det efter elforsyningsloven 
udelukkende er manglende sikkerhedsstillelse for fremtidigt elforbrug, der 
kan berettige et forsyningspligtigt elselskab eller netselskab til at afbryde 
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