
 
 
 
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
 
 
Forbruger:  
   
 4200 Slagelse 
 
 
 
Energiselskab: SEAS- NVE ⅍ 
 CVR 2811 3285 
 & 
 SEAS-NVE Strømmen ⅍ 
 CVR 2421 3528 
 & 
 SEAS-NVE Holding ⅍  
 CVR 2578 4413 
  
 v/ SEAS-NVE Holding ⅍ 
 Hovedgaden 36 
 4520 Svinninge 
 
 
 
Klageemne: 3 måneders sikkerhedsstillelse på 7.000 

kr. ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster og 
rykker- og inkassobreve med lukkead-
varsler ▪ 34 rykker- og inkassogebyrer 
debiteret kontoen siden 1. maj 2012. 

 
 
 
Ankenævnets  FORMAND 
sammensætning: Poul Gorm Nielsen 
 UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET TÆNK 
 Regitze Buchwaldt 
 Martin Salamon 
 UDPEGET AF DANSK ENERGI 
 Tobias Duelund 
 Hanne Normann 
  

 

Sag: SPA-15/03372 

 

Sagsbehandler:  

/SEN 

 

 

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

 
Ankenævnet giver forbrugeren, , delvis medhold i 
kravet overfor energiselskabet, SEAS-NVE A/S & SEAS- NVE Strømmen A/S 
& SEAS- NVE Holding A/S v/ SEAS-NVE Strømmen A/S om frafald af kravet 
om sikkerhedsstillelse. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige 
som klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i an-
kenævnets vedtægter. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Forbrugeren tilflyttede installationsadressen , 4200 Slagel-
se pr. 1. maj 2012. 
 
Denne sag vedrører selskabets krav på 7.000 kr. dateret 20. januar 2015 
med betalingsfrist 23. marts 2015 til forbrugeren som sikkerhed for frem-
tidig levering af el. Selskabet oplyste samtidig, at manglende betaling ville 
medføre afbrydelse af elforsyningen. 
 
Selskabet tilbød forbrugeren en opdeling af beløbet i 3 rater, så forbrugeren 
skulle betale 2.333,33 kr. den 23. marts 2015, 2.333,33 kr. den 23. april 
2015 og 2.333,33 kr. den 23. maj 2015. 
 
Selskabet sendte i 2014 19 rykkerskrivelser til forbrugeren, og der blev 
returneret 12 betalinger fra PBS.   En del af rykkerskrivelserne indeholdt 
krav om betaling for for sen indbetaling, andre var kombinerede luk-
ke/inkassovarsler. 
 
Forbrugerens udestående pr. 11. maj 2015 var 9.272,24 kr. 
 
Aflæsningshistorik: 
Aflæsning pr. 31. oktober 2014: 25.616 kWh 
Aflæsning pr. 31. oktober 2013: 16.587 kWh 
 
Årsforbruget i perioden 31. oktober 2013- 31. oktober 2014 var 9029 kWh 
svarende til et månedligt forbrug på 752 kWh. 
 

Seneste sagsforløb 
 
20. januar 2015 
Selskabet sendte brev til forbruger med krav om sikkerhed på 7.000 kr. for 
fremtidig levering af el. 
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2. februar 2015 
Mail fra forbruger blev modtaget af selskab og besvaret. 
 
3. februar 2015 
Mail fra forbruger blev modtaget af selskab og besvaret. 
 
24. marts 2015 
Mail fra forbruger blev modtaget af selskab. 
 
14. april 2015 
Mail fra forbruger blev modtaget af selskabet og besvaret. 
 
 
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-
tive elforsyningsvirksomheder (netselskabet og forsyningspligtig elleve-
randør). Vælger forbrugeren anden leverandør eller andet produkt, 
forudsætter dette efter elforsyningslovens § 6 en aftale herom mellem el-
forbrugeren 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. 
 
Betingelser for sikkerhedsstillelse og kreditrisikovurdering 
Forbrugeren har fremsat krav om tilbagebetaling af den sikkerhedsstillelse, 
som energiselskabet har opkrævet på den ene måler, samt fritagelse for 
betaling af sikkerhedsstillelse på den anden måler.  
 
Betingelserne for at opkræve sikkerhedsstillelse fremgår af elforsyningslo-
ven § 7 for kollektive elforsyningsvirksomheder (net- og transportydelser-
ne). 
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»§ 7. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalings-
evne eller betalingsvillighed fra en elforbruger, kan en kollektiv el-
forsyningsvirksomhed kræve sikkerhed for betaling af fremtidigt 
forbrug. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, 
kan den kollektive elforsyningsvirksomhed afbryde elforsyningen. 
Afbrydelse af elforsyningen til en forbruger kan dog ikke ske på 
grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug. 
Stk. 2. Stk. 1 har kun gyldighed indtil den 1. oktober 2015 *).« 

 
For levering af forsyningspligtig elektricitet gælder: 
 

»§ 72, stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende 
betalingsevne eller betalingsvillighed fra en forbruger, kan en for-
syningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for betaling af fremti-
digt 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 elektricitets-
forsyningen til en forbruger kan ikke ske som middel til at inddrive 
skyldig betaling for allerede afholdt forbrug.« 

 
Det fremgår af bestemmelserne, at der skal være særlig grund til at forven-
te manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra forbrugeren, før der 
kan stilles krav om sikkerhed.  
 
Nævnet har i deres kreditrisikovurdering af forbrugeren taget samtlige 
oplysninger om betalingshistorik, rykkere, lukkevarsler og lignende i be-
tragtning. 
 
Nævnet konstaterer, at der har været et uregelmæssigt betalingsmønster, 
men at energiselskabet ikke reelt har lidt noget tab, da der ikke består for-
faldne, ubetalte fordringer.  
 
Uenighed om betingelser for krav om sikkerhedsstillelse er opfyldt 
Der kunne i nævnet ikke opnås enighed om, hvorvidt betalingsmønstret 
kan give anledning til at forvente manglende betalingsevne eller betalings-
villighed fra forbrugeren. Der blev derfor truffet en afgørelse med dissens. 
 
Et flertal på 3 nævnsmedlemmer (Poul Gorm Nielsen, Tobias Duelund og 
Hanne Normann) vurderer, at kriterierne for at opkræve sikkerhedsstillel-
sen er opfyldt. Vurderingen er særlig baseret på, at forbrugeren har modta-
get adskillige rykkere. Der er derfor tale om et mønster, hvor betalingsvil-
ligheden kan fortolkes som meget lav.  
 
En lav betalingsvillighed medfører en risiko for manglende betaling for 
fremtidige leveringer af net- og transportydelser samt elleverancer. Det 
forhold, at forbrugeren er overgået til betalingsservice og månedsvis op-

                                                             
*) Forlænget ved § 3 i lov nr. 577 af 04. maj 2015 til 1. april 2016 
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krævninger, tillægger flertallet ikke afgørende betydning, når forbrugeren 
blot kan framelde betalingsservice. 
 
Flertallet bemærker i forlængelse heraf, at afbrydelse af forsyningen til den 
måler, hvortil der ikke blev betalt sikkerhedsstillelse således er foretaget 
korrekt. 
 
Et mindretal på 2 nævnsmedlemmer (Martin Salamon og Regitze Buchwaldt) 
vurderer, at kriterierne for at opkræve sikkerhedsstillelse ikke er opfyldt. 
Vurderingen er baseret på, at energiselskabet ikke har lidt tab på forbruge-
rens konto. Forbrugeren har betalt sine regninger og påløbne rykkergeby-
rer og morarenter.  
 
Der er efter mindretallets opfattelse således ikke risiko for manglende beta-
ling for fremtidig leveringer. Hertil kommer, at forbrugeren er overgået til 
betalingsservice og månedsvisafregning, og forbrugeren vil således ikke 
komme til at betale for sent. Som følge heraf er det mindretallets vurdering, 
at det ikke er berettiget at kræve sikkerhedsstillelse for nuværende. 
 
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets opfattelse, således 
at forbrugeren ikke får medhold. 
 
Nævnet bemærker generelt, at det kun er kollektive elforsyningsvirksom-
heder og elleleverandører med forsyningspligt, der kan få elforsyningen 
afbrudt, hvis forbrugeren ikke opfylder et krav om sikkerhedsstillelse for 
betaling af fremtidige ydelser. 
 
Kontoudtog med rykkergebyrer 
Efter rentelovens § 9 b, stk. 2, kan en fordringshaver kræve 3 rykkergeby-
rer på hver højst 100 kr. vedrørende samme skyldforhold, når skyldneren 
inden for en sammenhængende periode til stadighed har været i restance 
vedrørende det samme skyldforhold. Uanset bestemmelsens første punk-
tum kan der højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restan-
cerne samt tillige et inkassogebyr på 100 kr. 
 
Bestemmelserne i renteloven vedrørende forbrugere er beskyttelsespræ-
ceptive, hvilket indebærer, at domstole og forbrugernævn er forpligtet til ex 
officio at påse bestemmelsernes overholdelse. 
 
I sagen foreligger der et kontoudtog pr. 11. maj 2005 for perioden fra 1. maj 
2012 til 8. maj 2015.10.07 
 
Ved en gennemgang af posteringerne på kontoudtoget kan det konstateres 
som en del af betalingsmønstret, at modtagne indbetalinger fra Betalings-
service samme dag trækkes tilbage og tilbageføres til forbrugeren. Kontoen 
går således bogholderimæssigt i visse perioder i nul kr., men forbrugerens 
afvisninger af betalingerne indebærer, at kontoen samme dag udviser en 
saldo i energiselskabets favør, og som medfører, at energiselskabet kort tid 
efter udsender rykkere, hvor der debiteres et rykkergebyr på 100 kr. 
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Det er nævnets opfattelse, at den bogholderitekniske nedbragte gæld til nul 
kr. reelt ikke er frigørende betaling af gælden og bringer skyldforholdet i 
nul kr. Gælden er således reelt ikke blevet nedbragt, og forbrugeren har 
derfor ikke afdraget på fordringen overhovedet i den periode, som konto-
udtoget dækker.  
 
Til støtte på nævnets opfattelse kan der henvises til kendelse fra Næstved 
Fogedret af 24. juni 2011 (kæretilladelse til landsretten afvist givet af Pro-
cesbevillingsnævnet) og kendelse fra Vestre Landsret i Ugeskrift for Rets-
væsen 2011, 2163 ff., der fastlægger rækkevidden af rentelovens § 9 b. 
 
Nævnet har optalt følgende bogføringer: 28 stk. ”Gebyr - for sen indbeta-
ling” à 100 kr.; 21 stk. ”Gebyr - Lukke/inkassovarsel” à 100 kr. og 2 stk. 
”Gebyr - Lukke/inkassovarsel” à 400 kr., i alt en samlet opkrævning på 
5.700 kr. (momsfrie beløb). 
 
Energiselskabet har over for nævnet anført, at man ikke er enig i opgørel-
sen, men har dog undladt nærmere præcisere, hvori uenigheden består og 
angive, hvor mange og med hvilket samlet beløb, der er opkrævet og mod-
taget betaling for i gebyrer. 
 
På den baggrund må nævnet herefter tage udgangspunkt i sin egen optæl-
ling. 3 rykkergebyrer og 1 inkassogebyr, i alt 400 kr., samt 2 lukkegebyrer 
på 800 kr. kan energiselskabet kræve betalt. De opkrævede og betalte geby-
rer på 5.700 kr. fratrækkes således 1.200 kr., hvorefter forbrugeren har 
betalt 4.500 kr. for meget i rykkergebyrer. 
 
Forbrugeren kan herefter modregne dette beløb i den krævede sikkerheds-
stillede på 7.000 kr. 
 
Energiselskabet skal således acceptere, at forbrugeren ved indbetaling af 
2.500 kr. SEAS-NVE Holding ⅍ herefter har indfriet kravet om en sikker-
hedsstillelse på 7.000 kr. Betalingsfristen fastsættes i overensstemmelse 
med Energiklagenævnets praksis til 2 måneder fra afgørelsens dato. 
 
Tilsvarende skal SEAS-NVE Holding ⅍ acceptere at tilbagebetale 7.000 kr. 
til forbrugeren, når betingelserne for at opretholde sikkerhedsstillesen ikke 
længere er opfyldt, normalt 1 år efter betalingen, hvis betalingsmønstret 
har ændret sig til et rettidigt betalingsforløb. 
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