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AFGØRELSE 

Ankenævnet kan ikke give forbrugerne, , 
medhold i de fremsatte krav overfor selskabet Nyfors Net ⅍. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som 
klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets 
vedtægter. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om etablering af en ny stikledning til forbrugernes som-
merhus beliggende på adressen , 9480 Løkken. 
 
I sommeren 2012 blev sommerhuset revet ned og erstattet af et nyt. I den 
forbindelse blev forbrugerne mødt med et krav om, at etablere en ny stik-
ledning til det nye hus. 
 
Den nye stikledning blev etableret af forbrugerne, der imidlertid gjorde 
gældende, at det er selskabet selv der bør afholde udgifterne hertil. 
 
Da der ikke kunne opnås enighed herom, blev sagen 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. 
 
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. 
 
Krav om etablering af ny stikledning samt betaling for udgifter hertil 



ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

Krav om etablering af ny stikledning samt betaling for udgifter hertil 
Nævnet bemærker, at aftaleforholdet er reguleret af selskabets netbenyt
telsesaftale, herunder også selskabets tllslutningsbestemmelser. 

Ifølge tilslutningsbestemmelsernes punkt 2.5.1 skal en stikledning udført 
som jordkabel etableres, ejes, vedligeholdes, betales og registreres af for
brugeren. 

I bilag 2A Boligbebyggelse (1) fremgår, at ved boligbebyggelse skal den 
enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning. 

Nævnet finder herefter, at selskabet ifølge disse bestemmelser har hjemmel 
til at kræve den nye stikledning etableret, samt at forbrugerene selv skal 
afholde udgiften hertil. 

Nævnet bemærker, at det forhold, at der er ændret i tilslutningsvilkårene i 
2008, ikke ændrer herpå, idet en sådan ændring tår virkning for fremtiden 
og dermed også ved nedrivning og nyopførelse, som er tilfældet i den kon
krete sag. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 2 7. FES. 201 [f 

I 
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