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AFGØRELSE 

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, , medhold i det 

fremsatte krav over for HMN Naturgas I/S & HMN Gassalg ⅍, om at få re-

duktion i det fakturerede forbrug. 

 

HMN Naturgas I/S skal dog foretage en ny beregning af forbruget i perioden 

fra den 3. november 2005 til den 19. december 2011. Betalingen for det 

beregnede forbrug skal ske forholdsmæssigt og lineært på de enkelte af-

regningsår i perioden og til de enhedspriser, der var gældende i de enkelte 

afregningsår og korrigeret for de officielle gradgadetal i perioderne. 

 
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 angår et krav om efterbetaling for levering af naturgas på installati-

onsadressen .  

 

I november 2005 fik forbrugeren opsat en gasinstallation. Selskabet fik 

imidlertid først kendskab hertil i december 2011.  

 

Efter et syn af installationen fremsendte selskabet en opgørelse for forbru-

get i hele perioden.  

 

Forbrugeren gjorde indsigelse mod opgørelsen, og indbragte efterfølgende 

sagen 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 naturgasforsyningslovens § 7, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at 
blive forsynet med naturgas fra en virksomhed med forsyningspligt, lige-
som enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Det-
te indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter naturgasforsyningslo-
ven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge naturgas 
har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både distributi-
onsselskabet og naturgasleverandøren. For købet af naturgassen har for-
brugeren ligeledes accepteret at købe gassen fra et leverandørselskab efter 
dette selskabs almindelige leveringsbetingelser. 
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Aftaleforholdet for forbrugerens naturgasforsyning er således reguleret af 
de nævnte leveringsbetingelser samt naturgasforsyningsloven og øvrig 
lovgivning, herunder bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Nævnet finder indledningsvis anledning til at bemærke, at krav om anmel-
delse af opsættelse og tilslutning af en ny installation påhviler vvs installa-
tøren, der har opsat installationen. 

 

Faktureret forbrug 
Indledningsvis finder nævnet, at der ikke er grund til at betvivle, at det mål-
te naturgasforbrug også faktisk er forbrugt. 

 
Lineær beregning af det efterregulerede forbrug  

Nævnet konstaterer, at naturgasselskabets betalingskrav i sagen angår op-

krævning af gasforbrug for perioden 3. november 2005 og frem til 19. de-

cember 2011, hvor der udarbejdes en opgørelse med en aflæsning. 

 

Nævnet konstaterer også, at selskabet kræver det forbrugte antal m3 betalt 

til den enhedspris, der var gældende på tidspunktet for selskabets udsen-

delse af opgørelsen. 

 

Det er ikke muligt ud fra de foreliggende oplysninger at fastlægge, hvornår 

det opgjorte antal m3 rent faktisk er forbrugt i perioden fra den 3. novem-

ber 2005 til den 19. december 2011.  

 

Da forbruget således angår flere forbrugsår, finder nævnet det mest rime-

ligt, at det antal m3, der kræves efterbetalt, fordeles ligeligt på disse for-

brugsår korrigeret for graddage. Prisen pr. m3 for det opgjorte forbrug skal 

derfor ske til de i de enkelte afregningsår anvendte enhedspriser og ikke til 

gældende dagspris ved regningens udstedelse.  

 

Selskabet skal herefter i overensstemmelse med nævnets faste praksis fore-

tage en forholdsmæssig fordeling af forbruget på de enkelte afregningsår og 

herefter beregne kravet ved anvendelse af enhedspriserne for det enkelte 

afregningsår korregeret for graddage. 

 

Forældelse 

Nævnet bemærker, at spørgsmålet om eventuel forældelse er reguleret i 

forældelsesloven, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. 

Efter denne lovs § 3, stk. 1 forældes fordringer som udgangspunkt efter 3 

år. 

 

Hvis fordringshaveren er ubekendt med fordringen eller skyldneren, reg-

nes forældelsesfristen dog først fra den dag, da fordringshaveren fik eller 

burde have fået kendskab hertil, jf. § 3, stk. 2. 

 

Nævnet lægger til grund, at selskabet først i december 2011 får kendskab 

til skyldneren og dermed også fordringen. Der er ingen oplysninger eller 

   






