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AFGØRELSE 

Forbrugeren, , hæfter som kunde hos selskaberne, SEAS-NVE 
Net ⅍ og SEAS-NVE Strømmen ⅍, fra den 3. januar 2014 kl. 00:01. Selska-
berne skal fjernaflæse elmåleren fra dette tidspunkt og anvende denne må-
lerstand som startmålerstand for kundeforholdet.  
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen angår hæftelse for elforbrug på adressen:  4863 Eskil-
strup, som forbrugeren ejer og udlejer.  
 
Lejeren var tilmeldt som kunde og fraflyttede, før lejekontraktens udløb. 
Energiselskabet indsatte forbrugeren i sin egenskab af ejer af ejendommen 
med tilbagevirkende kraft. 
 
Lejeren henvendte sig til energiselskabet den 23. december 2013 og opsag-
de kundeforholdet med virkning fra den 6. december 2013.  
 
Den 2. januar 2014 kontaktede forbrugeren energiselskabet og tilmeldte 
lejeren som kunde med virkning fra den 8. december 2013, idet lejekon-
trakten ikke var udløbet endnu.  
 
Den 8. januar 2014 kontaktede lejeren energiselskabet igen og understre-
gede, at hun ikke længere boede på adressen. Forbrugeren blev derfor på 
ny indsat som kunde på adressen med virkning fra den 11. december 2013.  
 
Den 10. januar 2014 sendte energiselskabet et velkomstbrev til forbruge-
ren, hvoraf fremgik, at forbrugeren hæftede for elforbruget på adressen fra 
den 11. december 2013. 
 
Den 11. januar 2014 klagede forbrugeren til selskabet, og betalte i denne 
forbindelse hele kravet under protest.  
 
Den 9. december 2014 modtog ankenævnet klagen fra forbrugeren. 
 
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 § 34, stk. 1, skal en virksomhed med forsynings-
pligt i bevillingsområdet mod betaling levere elektricitet til forbrugere, som 
ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet pro-
dukt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden le-
verandør er ophørt. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter 
elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at for-
bruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med de kollek-
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tive elforsyningsvirksomheder (netselskabet og forsyningspligtig elleve-
randør). Vælger forbrugeren anden leverandør eller andet produkt, forud-
sætter dette efter elforsyningslovens § 6 en aftale herom mellem elforbru-
geren og en elhandelsvirksomhed. 
 
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, elforsyningsloven og øvrig lovgivning, herun-
der bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Kundeforholdet 
Nævnet konstaterer, at lejer opsagde sit kundeforhold den 23. december 
2013. Ifølge energiselskabets leveringsbestemmelser er opsigelsesvarslet 
tre arbejdsdage.  
 
På elforsyningsområdet er den 24. december 2013 og den 31. december 
2013 ifølge Energinet.dk’s oversigt for 2013 ikke arbejdsdage. Lejerens 
opsigelsesvarsel er derfor udløbet den 2. januar 2014 kl. 23:59.  
 
For at en ejendomsejer (udlejer) kan indsættes som betalingsforpligtende 
kunde ved en lejers fraflytning, skal der være hjemmel hertil i aftalegrund-
laget. Punkt 10.2 i netbenyttelsesaftalen opfylder dette.  
 
Herudover har Vestre Landsret i en dom om udlejers hæftelse for varme-
forbrug i mellemperioden (Ugeskrift for Retsvæsen 2011, side 308 ff.) lagt 
vægt på, at varmeværket samme dag som lejers ophør af kundeforholdet 
aflæste måleren og sendte meddelelse til ejendomsejer. 
 
Af netbenyttelsesaftalen fremgår, at når energiselskabet får kendskab til 
lejers kundeophør, orienteres ejeren skriftligt. Under hensyn til de få ar-
bejdsdage i perioden grundet søn- og helligdage mm. finder nævnet, at 
”velkomstbrevet”, der er dateret 10. januar 2014, er afsendt inden for rime-
lig tid. 
 
På denne baggrund er forbrugeren med rette indsat som betalingsforplig-
tende kunde pr. 3. januar 2014 kl. 00:01. 
 
Energiselskabet skal derfor fjernaflæse elmåleren pr. denne dato og klokke-
slæt og anvende denne målerstand som startmålerstand for kundeforhol-
det. 
 
Elforbrugsfaktura skal derfor omberegnes med dette udgangspunkt. 
 
  






