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AFGØRELSE 

Forbrugeren, , fritages som elkunde hos energiselskabet SEAS-
NVE Strømmen ⅍ på installationsadressen , 4800 
Nykøbing F, fra den 10. oktober 2012.  
 
Over for netselskabet SEAS-NVE Net ⅍ hæfter forbrugeren alene for abon-
nementet indtil den 3. april 2013, hvor ejendommen blev solgt på tvangs-
auktion.  
 
Over for SEAS-NVE Holding ⅍ fritages forbrugeren for betaling af gebyrer 
og andre omkostninger efter den 3. april 2013. 
 
Med sagsomkostninger forholdes således, at den tidligere afgørelse 
fra 19. januar 2015 ændres, således at energiselskaberne fritages for 
at betale sagsomkostninger. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN I GENOPTAGELSES-
SAGEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om korrekt opsigelse af kundeforhold samt hæftelse for 
slutopgørelse af elforbrug på adressen: , 4800 Ny-
købing F.  
 
Huset er på 280 m2 og er opdelt i to dele. Den ene del blev tidligere brugt til 
forbrugerens arkitektvirksomhed, og den anden til privat bolig. Forbruge-
ren gik på efterløn i 2010, hvorefter arkitektdelen (den del, som klagen 
omhandler) stod tom.  
 
Forbrugeren kontaktede energiselskabet for at opsige sin leveringsaftale i 
oktober 2012., bl.a. pr. mail den 10. oktober 2012, hvor han oplyste, at 
ejendommen stod tom og var sendt på tvangsauktion.  
 
Energiselskabet svarede samme dag og spurgte til afmeldingsdato og hvem, 
der skulle stå for målerne. 
 
I mail af 22. oktober 2012 har energiselskabet endeligt afvist at frigøre for-
brugeren fra kundeforholdet med den begrundelse, at der ikke kan indsæt-
tes en ny debitor. 
 
Forbrugeren fraflyttede adressen primo oktober.  
 
Den 30. oktober 2012 blev forsyningen til adressen afbrudt, da forbrugeren 
ikke havde betalt sin restance.  
 
Forbrugerens ejendom blev solgt på tvangsauktion den 3. april 2013.  
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Energiselskabet kom i kontakt med den nye ejer den 10. maj 2013, og slut-
opgørelse blev herefter dannet med ophørsdato den 6. maj 2013.  
 
I mail af 8. juli 2013 henviste forbrugeren til, at han allerede i oktober 2012 
havde meddelt, at ejendommen var begæret solgt på tvangsauktion. 
 

Energiselskabet svarede, at forbrugeren ville hæfte som ejer af ejendom-
men, indtil denne blev afsat til anden side. det var et krav, at der kan ind-
sættes en anden kunde til at aftage el på adressen.  
 
Den 17. juli 2013 overdrog energiselskabet sagen til et eksternt inkassobu-
reau. Den 9. april behandlede Retten i Nykøbing Falster sagen.   
 
Sagen blev herefter overdraget til Ankenævnet på Energiområdet. På 
nævnsmødet den 10. december 2014 afgjorde nævnet sagen. Nævnets afgø-
relse er udsendt den 19. januar 2015.02.18 
 
Det viste sig efterfølgende at afgørelsen indeholdt en datofejl.  
 
Sagen blev herefter genoptaget på nævnsmødet den 6. februar 2015.  
 
 
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. 
 
 
Opsigelse af kundeforholdet 
Indledningsvist konstaterer nævnet, at forbrugeren ved sin henvendelse til 
selskabet den 10. oktober 2012 fik afslag på at framelde sig som kunde. 
Dette på trods af, at energiselskabet kunne fjernaflæse elmåleren.   
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Følgende fremgår af energiselskabets leveringsbetingelser punkt 10.3: 
 
 

”Når selskabet modtager en opsigelse af aftaleforholdet, uden at 
en ny kunde samtidig ønsker at overtage aftaleforholdet, har sel-
skabet ret til efter datoen for udløbet af opsigelsesfristen at tilmelde 
ejeren eller at afbryde muligheden for forsyning og nedtage måle-
udstyret samt, når der er rimelig grund til det, at nedtage sine for-
syningsanlæg.” 

 
Energiselskabet afviste at afslutte kundeforholdet, da forbrugeren ikke 
kunne oplyse, hvem der overtog kundeforholdet. En sådan afvisning af at 
blive frigjort fra kundeforholdet har ikke hjemmel i leveringsbestemmel-
serne. Energiselskabet har derfor misligholdt sine egne leveringsbestem-
melser over for forbrugeren ved at stille betingelser, som ikke er omfattet 
af aftaleforholdet mellem forbrugeren og energiselskabet. 
 
Når en ejendom er på vej til tvangsauktion, har energiselskabet mulighed 
for enten at indhente oplysninger fra den kreditor/kreditors advokat, der 
har begæret tvangsauktionen, eller alternativt nedlægge målepunktet (af-
koble installationsadressen og nedtage elmåler) mod dækning af faktiske 
omkostninger hertil.  
 
Nævnet finder anledning til bemærke, at energiselskabernes kundeservice 
burde have vejledt forbrugeren om disse forhold efter netbenyttelsesafta-
len. Herved havde forbrugeren fået mulighed for tage stilling til, om han 
også ønskede netbenyttelsesaftalen (nedlæge målepunktet) opsagt mod 
betaling af omkostninger. 
 
 
Ad hæftelse for elforbrug 
På denne baggrund kan nævnet konstatere, at forbrugeren i overensstem-
melse med leveringsbestemmelserne har meddelt en korrekt og gyldig op-
sigelse den 10. oktober 2012. Elleverandøren har derfor været forpligtet til 
at frigøre forbrugeren som elkunde. Som følge heraf hæfter forbrugeren 
ikke for elforbruget på målepunktet efter den 10. oktober 2012.  
 
 
Ad hæftelse for abonnement, transport- og distribution samt offentli-
ge afgifter 
Forbrugeren er ikke vejledt om muligheden for at få nedlagt målepunktet. 
Imidlertid vil omkostningerne til afbryde installationen fra elnettet og ned-
tage elmåleren væsentlig overstige abonnementsvederlaget, når forbruge-
ren ikke udtrykkeligt har haft mulighed for at tilvælge denne løsning og 
acceptere at betale omkostninger hertil. 
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