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Sekretariat: 

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN 

 

Amagerfælledvej 56 

2300 København S 

 

post@energianke.dk 

www.energianke.dk 
 

 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE  

 
Klager: 

 
2950 Vedbæk 
 

Indklaget energiselskab: HNG Midt-Nord Salg A/S 
CVR 2691 8480 
& 
HMN Naturgas I/S 
CVR 3250 5821 
Gladsaxe Ringvej 11 
2860 Søborg 
 

Klageemne: Kundeforhold ▪ Indsigelse mod uden egen 
accept at være tilmeldt som kunde sam-
men med tidligere samlever - Samlevers 
hæftelse for fælles forbrug - Flytteopgø-
relse.  
 

  
Ankenævnets sammensæt-
ning: 

Formand 

Poul Gorm Nielsen 
Udpeget af Forbrugerrådet 

Niels-Ole Bjerregaard 
Martin Salamon  

Udpeget af DONG Energy 

Christian Duus 
(tillagt 2 stemmer) 
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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 28. april 2008 - 20. januar 2009. 
 
Påklaget beløb: 8195,14 kr.  
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 2. oktober 2009. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 19. oktober 2009. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 10. september 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 31. august 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 13. maj og 10. juni 2011. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Tvisten angår ”Flytteopgørelsen” af 20. februar 2009 med betalingskravet 
på 8.195,14 kr. (bilag 1) med forfaldsdato 6. marts 2009. 
 
Klager erhvervede sammen med sin tidligere ægtefælle ejendommen på in-
stallationsadressen den 10. februar 1989.  
 
Ifølge indklagede blev klager og dennes tidligere ægtefælle tilmeldt hos 
indklagede som forbrugere på installationsadressen den 17. november 1993 
ved telefonisk henvendelse.  
 
I marts måned 2008 blev ægteparret skilt, og klager fraflyttede installations-
adressen den 1. juli 2008. 
 
Klagers tidligere ægtefælles ejendomsmægler rettede den 20. januar 2009 
henvendelse til indklagede med gasmåleraflæsning (bilag 2), da ejendom-
men var blevet solgt med overtagelse den 1. februar 2009. Det blev samti-
digt meddelt indklagede, hvilken adresse slutopgørelsen skulle sendes til.  
 
Indklagede udarbejdede herefter slutopgørelsen, der blev fremsendt til kla-
ger og klagers tidligere ægtefælle på den meddelte adresse.  
 
Da betalingen af slutopgørelsen udeblev, blev kravet overdraget til inkasso 
den 24. september 2009. 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 
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Den 2. oktober 2009 rettede klagers advokat henvendelse til inkassovirk-
somheden, hvor denne gjorde gældende, at han ikke havde eller kendte til et 
aftaleforhold, der skulle være mellem klager og indklagede.  
 
Den 19. oktober 2009 besvarede inkassovirksomheden brevet af 2. oktober 
2009, hvor i kravet blev fastholdt og det blev oplyst, at hvis betaling ikke 
skete, ville sagen blive indbragt for domstolene.  
 
Den 23. oktober og 25. november 2009 henvendte klagers advokat sig igen, 
hvor han anmodede om dokumentation for aftaleforholdet mellem klager og 
indklagede, derudover henviste klagers advokat til, at det var klagers tidlige-
re ægtefælle, der stod for alt det økonomiske i ægteskabet.  
 
Inkassovirksomheden stævnede, på vegne af indklagede, klager og dennes 
tidligere ægtefælle den 24. november 2009. Retten i Lyngby noterede mod-
tagelsen af stævningen pr. 27. november 2009.  
 
Retten i Lyngby afholdte den 30. juni 2010 retsmøde. Klager fremsatte øn-
ske om, at sagen blev behandlet ved Ankenævnet på Energiområdet.  
 
Retten hævede sagen for den del, der vedrørte klager, og sagen blev udsat 
med henblik på forkyndelse for klagers tidligere ægtefælle.  
 
Retten oversendte efterfølgende sagens akter til ankenævnet og klager ind-
bragte sagen for ankenævnet den 31. august 2010. 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: At indklagede frafalder kravet mod klager og tilbagekalder 
den verserende retssag. 
 
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har gjort gældende, at klager 
ikke har indgået nogen leveringsaftale med indklagede og derfor ikke er til-
meldt som forbruger på installationsadressen. Kundeforholdet er alene etab-
leret med den tidligere ægtefælle. Indklagede har endvidere ikke fremlagt 
dokumentation for, at klager skulle have indgået leveringsaftale og dermed 
påtaget sig en solidarisk hæftelse for forbruget. 
 
Klager har endvidere gjort gældende, at klager ikke har været vidende om 
det fremsendte velkomstbrev, og at brevet alene er sendt til klagers ægtefæl-
le som modtager. Derudover er datoen for tilmelding henholdsvis angivet til 
1. januar 1993 i indklagedes print af autorapport (bilag 3) og 17. november 
1993 i stævningen af 24. november 2009. 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 
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At klagers navn i enkelte tilfælde fremgår af indklagedes interne såkaldte 
“Auto- rapport” beviser efter klagers opfattelse intet, og klager har ikke selv 
haft indflydelse på eller været vidende om, at hendes navn er anført i denne 
rapport. 
 
Levering af gas er ikke et tingsretligt beskyttet krav, der automatisk hæfter 
på ejerne af den ejendom, hvortil levering har fundet sted, men er en almin-
delig aftale, der følger de almindelige aftaleretlige principper.  
 
Uanset, om klager (hvad der ikke er tilfældet) skulle have beboet ejendom-
men i den periode, hvor gasleverancen har fundet sted, eller ej, ville klager 
heller ikke i denne situation hæfte for betalingen til indklagede. 
 
Faktum er imidlertid, at klager ikke har beboet ejendommen i den periode, 
hvor a conto regninger for gasleverancer ikke er blevet betalt. 
 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder, at det opkrævede 
beløb opgjort korrekt.  
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har oplyst, at på 
baggrund af en telefonisk henvendelse den 17. november 1993 blev begge 
de sagsøgte tilmeldt som gasdebitorer på installationsadressen, og der blev 
samtidig fremsendt velkomst brev til begge de sagsøgte, jf. udskrift af ind-
klagedes kundenoter (bilag 3), tillige med kopi af sagsøgers generelle leve-
ringsbetingelser. Indklagede har anført, at det ikke er muligt fra sagsøgers 
databasesystem at foretage genudskrivning af velkomstbrevet fra 1993. 
 
Sagsøger har løbende fremsendt a conto fakturaer til de sagsøgte.  
 
Indklagede har henvist til ”Leveringsbetingelser for HNG Salg A/S” (fra ok-
tober 2005), punkt 8 om flytning: 
 

 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 

8. FLYTNING 

Forsyn ingsaftalen oph øre r den dag (skær ingsdagen), hvor 
forbrugere n ved fraflytn ing giver en ny forbruger rådig
hed over målerstedet. 

Forbrugeren skal sørge for aflæsning af gasmåleren og 
indberette måledata t il HNG senest 4 bankdage efter 
fraflytningen, jf. punkt 11. 

Forbrugeren hæfter for naturgasforbruget, indtil korrekt 
aflæsning er foretaget og meddelt HNG. Desuden hæfter 
forbrugeren overfor HNG, indtil alle krav mod fo rbrugeren 
er afviklet. 

En ny fo rbru ger vil automatisk få HNG som gaslevera n
dør, medm indre fo rbrugeren har indgået kontrakt med 
ande n gasleverandør om levering af naturgas, jf. punkt 1. 
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og i punkt 11.3: 
 

 
 
Af HNG ”Leveringsbetingelser for naturgas” (gældende fra 1. april 1992) 
fremgår af § 2: 
 

 

Indklagede har anført, at der er blevet leveret og forbrugt gas på adressen 
svarende til det i flytteregningen opgjorte, og at klager ikke i overensstem-
melse med sagsøgers generelle vilkår tidligere har underrettet indklagede 
omkring ændringer i gasforbruget og herunder meddelt flytning, hvilket der-
for bør komme klager processuelt til skade. 
 
Indklagede har derfor gjort gældende, at klager hæfter solidarisk for forbru-
get sammen med sin tidligere ægtefælle, eftersom de begge blev tilmeldt og 
har beboet installationsadressen, samt har forbrugt det opkrævede gas.  
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 

Ved aftaleforholdets ophø r skal HNG fremsende slutafreg
ning ti l forbrugeren senest to måneder efter, at HNG fra 
forbrugeren har modtaget korrekt måledata og andre 
øvrige rele vante data, herunder hvortil. slutafregningen 
ska l sendes, jf. punkt 8. 

§ 2. leveringsforholdets indgåelse og ophævelse 

§ 2.1 nlflytning meddeles HNG skri~llgt med oplysning om overtagelsesdag, målernummer og målerstand, 
senest ved overtagelsen. Har for.syn ingen været afbrudt gives meddelelse senest fire hverdage før · 
genetablering af gasforsyningen. 

§ 2.2 Ved fraflytning oplyses skriftl igt fraftytningsdag, målernummer og målerstand. Forbrugeren skal tillige 
oplyse navn og opkrævningsadresse, hvortil slutregning l<an sendes. 

§ 2.3 

§ 2.4 

Oplysningerne skal være HNG I hænde senest 4 hverdage efter fraflytningen, uanset om forsyningen 
på fraflytningstidspunktet er afbrudt. 

Såfremt HNG ikke modtager meddelelse om fraflytning, h ar den hidtidige forbruger pllgt ti l at betale 
afgifter og eventuelt forbrug. Dette gælder indtil en anden fo rbruger overtager ejendommen/flytter ind 
på adressen eller forsyningen afbrydes af HNG. 

Om nødvendigt foretages en beregning af den fra flyttede ku ndes forbrug ud fra oplysninger om 
tidligere målerstand, nuværende målerstand, overtagelsesdag m.v. 

Ved ejendomsoverdragelse har den hidtidige ejer pligt ti l at d rage omsorg fo r, at den nye ejer 
indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser. 

Forbrugeren kan opsige leveringsforholdet ved at overdrage det til en ny forbruger eller skri~ligt 
afmelde insta llationen med 12 måneders varsel. Dei- tages dog forbehold for afgørelser fra andre. 
myndigheder, f.eks. efter lov om varmeforsyning. 

I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra ·forb rugerens side, jf. navnlig§§ 4.2, 7.1, 10.7 og 10.8 kan 
HNG afbryde leveringsforholdet. 

§ 2.5 Ejeren af en udlejn ingsejendom hæfter fo r gasforbrug, fast afgi~, minimumsdebitering m.v. indtil 
ejendommen udlejes samt efter et lejemåls ophør. 
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I relation til hæftelsesproblematikken mellem flere debitorer i forhold til 
kreditor er det indklagede uvedkommende, hvem der konkret af flere debito-
rer de facto foretager betaling til kreditor. 
 
Endvidere har klager ikke reageret på oplysningerne om, at denne tillige var 
tilmeldt som debitor i indklagedes databasesystem, og at det må have for-
modningen imod sig, at indklagede af egen drift har påført klager som gas-
debitor på adressen. 
 
Afslutningsvis har indklagede udarbejdet en kontooversigt (bilag 4). 
 
 

BEHANDLING VED ANKENÆVNET 
 
 
Sagen blev behandlet på ankenævnsmøde den 13. maj 2011. Nævnet valgte 
at udsætte sagen med henblik på at indhente uddybende forklaring om de 
forhold, der fremtræder som provokationer i klagers duplik i procesdoku-
menterne. Derudover ønskede nævnet oplysninger om, hvorvidt klager var 
tilmeldt, og der skete betaling via Betalingsservice.  
 
Sekretariatet modtog indklagedes redegørelse den 18. maj 2011.  
 
Indklagede har gjort gældende, at klager har stået som debitor igennem alle 
årene sammen med hendes tidligere ægtefælle. Indklagede har i den forbin-
delse anført, at klager, som ægtefælle, ville hæfte uanset om hun var debitor 
jf. retsvirkningslovens § 11.  
 
Indklagede endvidere anført, at klager og hendes tidligere ægtefælle har be-
talt via Betalingsservice til og med 7. juli 2008, hvor betalingerne ophørte.  
 
Indklagede har ligeledes anført, at slutregningen er sendt til debitorernes nye 
adresse og ikke adressen, hvor forbruget har været. Det er derfor kun muligt 
at føre et enkelt navn ind som administrator.  
 
Indklagede har gjort gældende, at klager alene har underskrevet den formid-
lingsaftale, som klagers ejendomsmægler kunne benytte som fuldmagt, til at 
indhente oplysninger om forbruget hos indklagede.  
 
Indklagede har endelig gjort gældende, at ejendomsmægleren meddelte ind-
klagede den nye adresse, som slutafregningen skulle sende til, og på adres-
sen var både klager og hendes tidligere ægtefælle anført som modtagere.  
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 
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BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Flytteopgørelsen af 20. februar 2009. 

Bilag 2: Udateret informationsskrivelse fra Birthe Lind fra ejendoms-

mæglerkæden Home, og mail af 29. oktober 2009 fra Anders 

Hebbelstrup Jensen. 

Bilag 3: HNG I/S Autorapport af 23. november 2009. 

Bilag 4: ”Debitor - Internt kontoudtog” perioden 01-08-2007 til 23-11-

2009. 

Bilag 5: Formidlingsaftale om salg af 9. april 2008 

Bilag 6: Meddelelse om slutafregning og oplysning om ny adresse af 20. 

januar 2009.  
 
 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 



  

2970 Hørsholm 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 
HNG I/S 
Gladsaxe Ringvej 11 , 2860 Søborg 
CVR-nr: 88568818 Telefon: 3954 7000 

Flytteopgørelse kopi 
Fakturanummer 
Fakturadato . . . 
Kundenummer .. . .... .. .. .. ... .... . : 
Kontraktnummer . . . . . . . . . . . . 
Betales senest . . . .... ... . .. . 
Henvendelse om fakturaen tlf. 
Side . ... . . ... . ... . 
Pin-kode til www.hng.dk . . .. . . .. . . .. · 

,,., 
-
~I 

79000030560 
20-02-2009 

922137 
509055 

06-03-2009 
3954 7000 

6634 

Debitor: 2970 Hørsholm 

jlnstallationsnummer:   2950 Vedbæk 
Aftagenummer 57-15151 -980-0009221-6 Målernummer 1126768 
Målerstand 27--04-2008 Målerstand 20-01-2009 Forbrug Reguleret forbrug til afregning Forventet årsforbrug 2009/2010 

50 657 51 602 945 mJ 911 m3 2239 m3 

HNG-Midt Nord Salg NS, CVR 26918480 28-04-2008 - 20-01 -2009 

Gaskøb 
Fast bidrag 
I alt (Heraf 25,00 ¾ moms 728,98) 

Distnbutionstarif 
CO2 afgift 
Naturgas afgift 
Diverse (se specifikation) 
J alt (Heraf 25,00 % moms 764,65) 
I alt 
Opkrævet a conto ekskl. evt. ydelser på lån 
Udestående beløb (se specifikation) 
Til betaling 06-03-2009 

HNG I/S, CVR88568818 

Antal 
911 m3 

Antal 
911 m3 
911 m3 
911 m3 

Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen. 

Pris 
3,9043 

Beløb Inkl. moms 
3.556,81 Kr 

88,11 Kr. 
3.644,92 Kr. 

28-04-2008 - 20-01-2009 

Pris 
1.3367 
0,2532 
2,6068 

Beløb inkl. moms 
1.217,73 Kr 

230,63 Kr. 
2.374,84 Kr 

727,02 Kr. 
4.550,22 Kr. 
8.195,14 Kr 

-17.745,44 Kr. 
17 745,44 Kr. 
8.195 14 Kr. 

Ved belai1'9 •«er fr,s1em udleb pl\Jobor d<lf ,enler , ~enholcl W renleloveno be•fonunefser fr• regn;ngons forlal<lsdalo 111~\i betaling •k"' 

I_ 
R<>g.nr. Kontonr 

Bwlalinga,1O 09 indbolale< 

Fakturanr.: 79000030560 
Kundenr.: 922137 

  
 

2970 Hørsholm 

Må ikke overdrages til ny forbruger 

TIimeiding ti: Beu111in90,c:rvica 

PBS-nr .. . . . .. . . ,1 Ocb.gr.nr 

K(')l"ltr.1klnumt"net 

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse 

Kreditornummer og b~l•b1.rnacttagor 

83532424 
HNGI/S 
Gladsaxe Ringvej 11 
2860 Søborg 
CVR nr. 88568818 

Unders~ritt vod uverterof5c fra konto 

_1 
-rKror,e..-----------rOlro-------'--etaJing1da10,------------

8.195 14 06.03.09 
......_ ____________ ..,__ ________ -O•g--Mlne~A..----------

Til maskinel an~sning , UnCQi venllQat •r ,krivo \ r,edanstieend.e felt 

+71<082900214790513 +8353242~< 

KA71 KVITTERING 
Ch11:c1u ag Iio-nende atctpt1rc1 ut'lidtt fOfbehold af at penQlt• 
amtthlfttl moåt.1.9Ct bt1alffl9tn.. Vcd ~ ~1~liAg i pen~ 
m,hlut med tcmi it11I r, dt1 udtJ\ltlktn* pirngt1nf1ifMl1tll 
llvtUtrif'IOUty• der" Nvi• ior hv,llttl be-.. b dtr tr indbetalt. 

~~ditomummer og bcJobsmodager 

83532424 
HNG I/S 
Gladsaxe Ringvej 11 
2860 Søborg 
CVR nr. 88568818 

Kvitterittg 

rKronc ,.-

Kontraktnr.: 
Fakturanr.: 

8.195 14 

509055 
79000030560 



Fzkturanummer 
Side ........... .. .. . . . ANE 2 

BILAG nr.: 1 
Kommende betalingsdatoer 

.e,r d! 1 J~r, ! Jul I Au 
6 

Forbrugsudvikling 

6 
!'lov Jec 

6 

NormalårsfcrbruQ 
2.02s m3 ·'-'rc'""M"":1_ft_ffiffi ....... _...,S,...,.sMffl""'. --

ide nr.: 

21-01-2008 • 20-01-2009 
21-01-2007 · 20-01-2008 
21-01-2006 · 20-01 -2007 

Reguleret forbrug 
1.873m3 
2.431 m3 
2.614 m3 

2 786 m3 I ~~2M,ffi~1%to!!,>~iitf 
2.932m3 1--:·~ ,,-.,,•.: . .--.·c-:~ .. •• · ' 

Reguleret forbrug er regu leret for t,yk. ter:,peratur og brændværdi. 

Normalårsforbrug er dit forbrug omregnet til et normalår (3.906 graddage) 
Dette er 91ort, for at du nemt kan sammenligne forbrugene år for år· uagtet vinterens temperatur 

Dit gasforbrug er beregnet til 12,35 m3 pr. m2 boligareal l et normalår. 
Dit Fritliggende enfamilieshus er oplyst til • 64 rn2 samt opført i 1988. 
Gennemsnitsforbruget for 89522 kunder mad Fri11iggende enfamilieshus opført i perioden 0-2006 
med et boligareal mellem 60 og 300 m2 er 14,65 m3 pr. m2. 



Diverse 

·Renter 
·Renter 
·Rykkergebyr 
·Rykkergebyr 
·Rykkergebyr 
·Renter 
·Rykkergebyr 
·Renter 
·Renter 
·Renter 
"Rykkergebyr 
*Rykkergebyr 
·Renter 
'Rykkergebyr 
·Rykkergebyr 
'Renter 
·Renter 
•Rykkergebyr 
·Gebyr (besøg/luk) 
I alt 
Opkrævet a conto ekskl. evt. ydelser på lån 
I alt (* Momsfri) 

I Udestående beløb 

Dato 
24-09-2008 
24-09-2008 
24-09-2008 
24-09-2008 
25-09-2008 
25-09-2008 
25-09-2008 
25-09-2008 
29-09-2008 
29-09-2008 
29-09-2008 
29-09-2008 
02-10-2008 
02-10-2008 
29-10-2008 
29-10-2008 
26-11-2008 
26-11 -2008 

Acontorate 20-08-2008 med forfald 08-09-2008 
Acontorate 22- 10-2008 med forfald 06-11-2008 
Acontorate 21 -01-2009 med forfald 06-02-2009 
I alt 

Antal 

1,00 300,00 

-14,37 Kr. 
14,37 Kr 

-80,00 Kr. 
80,00 Kr. 
80,00 Kr 

-32,37 Kr 
-80,00 Kr. 
32,37 Kr. 

-39,99 Kr_ 
39,99 Kr 

-80,00 Kr 
80,00 Kr. 
45,70 Kr. 
80,00 Kr. 
80,00 Kr. 
51 ,41 Kr. 
89,91 Kr. 
80,00 Kr. 

300,00 Kr. 
727,02 Kr. 

-427,02 Kr. 
300,00 Kr. 

Beløb 
6.347,28 Kr. 
6.098,96 Kr. 
5.299,20 Kr 

17.745,44 Kr. 



-i, ANE 
Bilag nr.: / BILAG nr.: 
--------..r-=-- --· '"'r--:-·::-::··:-:-:· c-------"-----1 
~igaai'd-GræØ~t afiflti@~, ·· file nr.: 

HNG 

AtlæsningstalEjendommen:  2950 VedbækMatr. nr.:   By, 
VedbækK.øber(e): Eva Henriette Toft og Anders ToftSælger(e): Vibeke Balling og Jan Birger Ballir 

 Vedlagt fremsendes aflæsningstat på ovennævnte ejendom, hvor der er sket overtagelse pr. den 
01.02.2009.;Gas aflæst til : 5 I 602Slutafregning bedes venligst fremsendt til sælgers nye adresse:  

 Hørsholm Såfremt der måtte være spørgsmål til 
nærværende, kontakt venligst undertegnede.Venlig hilsenf. Louise Sjøgreen dir.tlf. 8827182 l email 
lsjo@home.dkBirthe Lind 



HNGI/S 

Autorapport 
Type Beskrivelse 

Noa BETALER 18 11 93 KR. 1356,00 

Notat VELKOMSTBREV 

13ilag nr. : 

Notat 

Ajourført af: AN den 
22-02-2002 kl. 01 ·90 

,, 
> 

Regnska 
b 

Resume: BETALER hng 
18.11 .93 KR. 1356,00 
Kategori · TLF 0 
Ind/ud: t 
Dokumentdato: 
17-11-1993 
Ekstern: 6 - VIBEKE & 

 
Oprettet af #GR fra B62 
den 17-11-1993 kl. 11 · 14 
Ajourført af: LIM den 
07-01-2000 kl. 00:00 

Resume: hng 
VELKOMSTBREV 
Kategori: NOT 0 
Ind/ud: V 
Dokumentdato. 
01-01 -1 993 
Ekstern: 1 - JAN 

 
Oprettet af: LSA fra A4 
den 01-01-1993 kl. 16:15 
Ajourført af: den kl . 
00:00 

Side nr.: 



HNG I/S 

Debitor - internt kontoudtog 

Fra dato: 01-08-2007 Til dato: 23-11-2009 

Navn ......... .. :  Debitorgruppe ......... : AFR 
Adresse . . . .. . .  Valuta ................ ....... DKK 

2970 Hørsholm Betalingsbetingelser løbende måned + 6 
dage 

Debitorkonto 922137 
Fakturakonto ; Kasserabat ..... .....•... : 

Dato Bilag Faktura Postenngstekst Beløb 
01-08-2007 Pnmo 0,00 
21 -09-20 7 800002029· 8000020294 Faktura 78000020294, Bilag 7& 5.767,94 
08-10-20 7PBS00003~ PBS betaling, kontrakt '509055 -5.767,94 
22-10-20 7800016859 8000168591 Faktura 78000168591, Bilag 78• 5.920.14 
06-11-20 7PBS00010f PBS betaling, kontrakt '509055 -5.920,14 
22-01-20 7800036386 8000363865 Faktura 78000363865, Bilag 78· 6.262,67 
06-02-20 7PBS0002H PBS betaling, kontrakt '509055 -6.262,67 
04-06-20 7800054876 8000548768 Faktura 78000548768, Bilag 78· 911,79 
07-07-20 7PBS00034: PBS betaling, kontrakt '509055 -911. 79 
20-08-20 7800074353 8000743537 Faktura 78000743537, Bilag 78· 6.347 ,28 
22-10-20 7800089219 8000892193 Faktura 78000892193, Bilag 78• 6.098,96 
21-01-20 7800108008 8001080081 Faktura 78001080081, Bilag 78· 5.299,20 
20-02-20 7900003056 9000030560 -9.550,30 
23-09-20 7BS000139€ Bet.sag '38985'. '01-01-2030' 8.195, 14 
23-09-20 78S000139l: Bet.sag '38985' modpost -8.195,14 
23-11-2009 Ultimo 8.195,14 

Saldo Forfald Rabatbeløb 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
0,00 
o.oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

8.195,14 01-01-2030 0,00 
0,00 

Udnyttet rabat 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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Formidlingsaftale 
f ;(~: Loka/Bo/ig 

.. L - .. ~,,_.. .............. 
Andreasen & Prehn 

om salg 

Sac nrJrcf.: 21088-3 / Pernille Undel:letg 
Ejtn.dommetn    

Stabaut. ~endornsmægrtr & val1.111r MOE 
Allerød Torv Torvestræde( 14. 34SO Allfflld 
Tlf. ~8 10 SO ISO· FIJC 48 10 60 89 
alleroedOIOkalbolg.dk · www.lolcallolig <It 

Dansk Ejendomsmæglerforening • side 1 

I, P11rterne 

Sulling: 
Na~n: 

Adrc$.,c: 

Undcncgnede s:i:lter. og undci1cp.,dc sa:lgcr: 

2950 Vedbak 2950 Vodbæk 
Tlf.priv JOlt>Jmobil: I I 
E-mail: 
og r.icdundencgncde cjcndomsmzgler har cl.igs dato indgict følgende formidlinpaftalc om salg: 

Ejcr.dnm&type 
Ma,-.llf. 
Beliggende 

vma 
 

   Veclbak 

J. Verdismættt.lse 91 adbudspris 

l:jerl.nr. 

Ejcndomsma:glcren har vadiaRS21 ejendommen til en .kontan1pris pl kr. 6.995.000,00 dun 03-04-2008 
. I 

til forvent.cl sal& indenfor den i pkc. 9 na:vntc periode. Va:nlillllsa:llclsen sker u:xlcr forudsatniris ur. at en c:fterfølgcndc byggcteklti5k 
g,cnnemgang eller andre opl}'Slli:1gcr, I.kr ikke er lilp:ngclige pA vurderinptidspunlctct, ikke; udviser forhold ved CFPdommen, der 
va:scntligt ronylcltcr ejCl!domsmc:glcn:ns foni~tningcr. 
Sælge, c:r rådgivet om. al ydre on1St.t11dii:hedcr lcan h11ve indfi)-dclse pl s:ilg,spmcn, f.eks. gcnadlc: konjunlr.tuntndringct, itndredc 
rcntd'orhold, ændrede bcsk;itningsregler og .coorcdc n:gistrcringcr for tjcndom1nens milj øforhokl mv. 

4. Ejcmlomsøei;lereos vederlag og ~!P! 
F.jcndo~ma:st~ vederlag i alt j f. plet. I 0.1. 
An.1låede uclla:g til U'Cdjc111and j(. pkL 10.2. 011 10.3. 
Vcdctlag og udleg i 311 

ler. 
kr. 
kr, 

t0&.250,00 
2.450,00 

108..700,00 

Sa:lgcr er :jon opmzrbom pl, at udgifi..:r wm ~)ger betaler dircktc til ) . mand <il f.d:s. li!,tandsnapport. cncrgima:rlming og egen 
lidgh-er 1k.kc er medtaget I ovenstøcrulc ~regning. 

Er cjcndomsm:tglcien Il lkny:1e1 eller har cjcnduml!ms:glcrcn samatbcjdsanaler med r®lkrcdit
inuitul. pcng.cin.stitul. forsikrinpr,clskab eller ~ndrc 

Modta,er ejc:ndomsmaegleren \/Cdc:iag/provisionlrabat for rremAA.affcl$C af finansiering, 
r01Sikringcr. ;innonccring cllc:r andet 

Har c;cndomsma:glcren. dennes nicnståcndc eller ansauc en økonomisk eller pcn;olllig 
inlercssc i omsætningen ni' 11a:rvie~ndc cjcncom ullcr i parternes ~lg af f111ansicrfog. 
f'onikring eller :indre ydelser I til!rnyiningcn I il omsa:tning af filil ejendom 
Hvis ja. hvilb:: 

_JL Ja __ Nej jf. pkl 3 

_.L Ja __ Nej jf. pkt I! 

Ja _L Nej 

Ejendomsmægleren h.:lr ccgnet ;ins,·arsforsikring og stillet g111unti på ltr. 2.500.000.00 jf. lovhckendlgf6rclsc nr. 691 :i! 2. juni 200'.l via: 
AIG via Dansk Ejendomsmæglerforening. 

Formøllr iar.1101 OKTOBER 2006 
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ANE__. 
BILAG nr.: ~ 
Side nr.~ Ib 

Sae m-Jret: 21oaa-31 Pemllle undlberg 
Ejendommen:   Ve<Rlak Dansk Ejendomsma:glaforemng - side l 

7. EJCDdoi;;; forhold 
Sclgi:r har fået udlcv1.-n:t -nformationsmateri;i(e om huM:ftctsyn11CJrdningcn. cjcrskirleforsikrinr, cnergirnanning af bygninger og valg af 
bygningssagkyndig og cnergikonsulen!Cr udmbejdct ef Erh~s- og Byggestyrelsen, ~amt de af Erhvtr\'$• og Byggutyæls.cn uda1ticjdcdc 
!Ister over bygrunguagltyndigc. Sa:l1cr er nkl&ivct oin Indholdet af det udleverede materiale. hc:-.llldcr infllffllC~t oin S.t:lger, muligheder 
ror selv at rekvirere en bygnings~agkyndig. 
Sa:lgcr er 1nfoonem om. ti cjco<!omsma:glcrcn ikke må rekvirere C11 bygningssagkyndig. men nl cjcndomsma:gl:in:n alene må henvise Lil 
~or.iikringnclM:llb, Cllm hCfelict rck\lirercrCD bygnin~kyndig. Ejcndo1nsmcglcrcn har ikke imlllydclsc på, hvilken bygnings_,agkyndig 
forsilcrinpsclskabct udpqcr. Sa:lgcr er informere( oin. at den bypiin~~~kyndig.: eller forsikringsselskabcl ski.li f;,lm1rcre sælger direkte. 
llygeaeknisk Jei:u,eniplll Q&lcllu ulmndmlppori 
Sælger er r!idgivCl om mulig.hcdto ror en byggeteknisk gi.:nncmgan~ af ejendommen_ og om reglerne i lov Qm fo:brugc:lbeslcyucl~ ved 
erhvervelse ar rll5t ejendom m.v. 
Ejendomsmægleren a.,scr en tyggeteknisk genncmpng for påkra;vcc Ja 
Ejendom~n er omfatte! ar re.glemc i kcp. I i lov om forbnJgm,cskyttcllC ved c:rhvcrvclse af fa.,i cj~1<.lom mv. Ja 

TilSWldsrapport under lo• om forbnigtrbesk)'Uebe "ed erb"enelse al rast ejl!Jlldom mv. 
Sclger ønsker at t,enytcc reglerne om tilsiand~rappc,n og oplysning om cjcrskirteforsikring Ja 
Ejendomsmægleren gives fu:dmagt til v!a forsikrin&$SCISkab al rekvirere til~tru1<.lsrappurt Ja 
Bygeteknisk g~ udtøfor lov om forbrugubtskyUdse ted erli.,uvelse ar fllSl ejendoni mv. 
Sa:lger ønsker at Il foretaget 1!!1 by~knisk ~ncmg~ng af ejt.'Tldommcn Nel 
Ejcncomsmæglcrcn gives fuldmagt til at rekvirere en byggeteklli~ ~cnnemgang: Nej 
Eauglnumuling 
Er ejendommen omfa11c1 af 1o, om irem.1\e af encrglbesparcl.$cr i bygainger: Ja 
Hvis ja. har sælger pligt Lil at udlc~-crt gyldig cncrgim:,:rl<ning lil køber. 
Energinutr'lningcr in<lbc~tct :ør I. april 2006 er gyldtgi: i J ål'. Er energimærkningen indbclcuet oe tildelt 
e.'lergimz:rkningsmimmcr i perioden mellem den I. :ipril 2006 og den '.11. august 2006 er crn:rgim:rltninccn 
gyldig i c1111.:n ~ eller 5 ~r afh.r:ngig af, hvorvidt cncrgim.r:rkningcn er udamejdcL clkr l<>v nr. 485/1996 eller 
lov nr. 5S5/2005. Encri;im:i:rkningcr, som er ill<lbcreUc!L og har f:ici tildelt c11CTgima:rkn!11g.~nummerel\cr 
l. &cptcmb« 2006 er gyldige i ~ år. 
Forchøcr d.:r gyldig cncrgim.ericning: Nli 
Hvis nej. er s.r:lgcr gjort opma:~~om på, at Siift1:n11 gyldig cncrgima:rkning ikke udleveres til k~ 
111dc:n køb~nakn~ indgåelSl:. kan købc:r cnccMgcndc lade c:ncrgimcrknin~ udarbejde for sa:lgci-s 
rcg111ng.. 
EJcndnnwnæglercn gives fuldmagt til 11ia for.1ikringm:lskab at rekvirere cncrgima:rkning: Ja 

Forsikrioga-
Ejcndoinincns ro~ikrirtg~fomot<I undcrr.41g1:s ar cjcndomsmicglcn:n. 01,t i nødvendigt omfang indhenter 
cjcndomsma:glcn:n i:t foraikrin3stilbud. 
Ejcndomsma:glcrcn gives fuldnltlgt Ul al rcltvin:re 1ilbud pti ejcnkificfo1"1ilcring Ja 

8. Oplysning om samarbe,jdsparter mv. jr. pkt. s 
Er cj1:ndonømii:iJC1'Cn Ulknyttcl eller har cjc.ndo1nsnueglcrcn :samarbejdsaftaler med: 
R.callr.ccdilinst.iu:t Ja Hvilke: Totalkredit 
Pengeinstitut Ja Hvilke: Lolcalbanlam 
Forsikrinissclslr.ab Ja Hvilke: Tryg/ Danak Boligforsikring 
Andre Ja Hvilte: Altered Nyt. Farum Birkerød Avl8, Borlingske 
ridende, Politikken, JyllandsPosten og Bffrsen. 

ModtDgcr i;jendomama:glco=n \'~-dcrlag/provis1on/rab111 for frcmslaUTclsc: af: 
Fi11ansiering Ja Hvis ja. hv(1rfra: Totalkredit• Lolcalb1nken 
Forsikrin:cr Ja Hvi$ ja. h'l'Orfra: Trvg Forsikring + Dansk Bollgforsikrlng 
Ann011.:cring Ja Hvis ja. hvorfra: Alløød Nyt, FeNffl Blrarøå Avls, 
9ef'llngakv Tidende. Politlkkeo, JyflandsPosten og Børsen. 

Andre ydelser Ja Hvic ja. hvcnfra: l.okalbanlcen 

Sa:lgcr har rl:l til 111 rn oplyst vcdcrlngctslprm·i~ioncns/rabatu:11~ Mønobc. 

~·onnular nr. 2102 OKTOBF.R .lG06 
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Sag ør Jnf.: 21088-3 / Pernille Undeberg 
Ejeødommen:  Vedbak 

llJ004/005 ,-----------. ANE 
BILAG nr.: /J 
Side nr.: I 

Dansk Ejendomrmæglerforeninit - !lide 3 

Al'taltn er gældende i 6 1rinedtr fra dato. men kan af hcgge parter opsi~ skrifllitt uden w~I. Aftalen kan skriftligt forla:nges 
mod 3 måneder lid ;angcn 

Udløbereller opsigllS aflalcn, betaler sælger bade dolcumcn1ationsomkostningcr og udla:g dl tredjemand. Opsiges aftalen ar ~ger, 
betales der Y\.'()crl31. mcd1nil1Cm.: oi-igclsen ltan lz:cga cjcndomsmqlcren til last. Vederi11get lc:ao kun u:ider $ærlige 
omstændigheder ovemicc 1A 11r ~t vederlag mv., ~a:lgcr skulle have hctalt. hvis ejendommen var ~lg1 til den aftalte kontantptii. 

Afsu\s ejendommen I afl~lepcriodl:n. bclalcr ~!ger vi:dl:flag. hcrumlCr itvrigc s.ilgsfremmcnde foranst.altninger. udlieg 1il 
tredjemand for annvnc:ering. n1arked.sf11r;ng inv. oJ dokumcnui1ioni;omkosuiinger i henhold til denne afuile u.anSl:t h>'cm. der har 
11:l:irticjdc.1 li:ebsaf1alcn. 

Såfn.mt der i:f1cr nfilllcn& ophilr indgis en købsaflale pii grunding af cjc11don1Sm.cgle~ indlals og uden en anden rcgi~t 
fonnidlcr.i medvirken. lilfulder der ligelades ejcmlomsma:gfercn ,·e.dcrlag, dot, kun 5åfn:mt d må au1agcs . .it indgåcl!.Cn a! 
kobs:11\alcn er blcl/Ct ud'lkudt for at ~oJdc cjc11domsma:1len:n ude. 

Undlader sælger al undcrskrh-e et kebstitbud på b11Sls o.r den uf1alie kontantp1i$, bc1r.1gu:s formidlingsaJtalcn som op~gt af ia:lp. 
og der betales \'cdcrlag. herunder fvrigc: s:ilgsf11:mmcnde for.installningcr. udl~g 1il tredjemand for annool)!ring. mart~sft1rin1t 
mv. og dokumc:n!.!llionsornlcos1ningcr. ~om om c.,cndommcn var solgt af ejcndomsm11:glcrcn. 

10. ~ing - Resultatalbgg 
10.1. Ejenclonmzglerens vederlag: 

IO. I.I. Vederlag i alt inkl. moms o\lCffitn fra salg~budgetter.. pkt. 4 
V ederlaget er bcregnc:t 
Jf. pkt. 4.1 samt pkt. 4.2 

I 0.1.2. Øvrige 5a1ssfremmcndc foran~ialtningcr 
I all inkl. :noms o,-crfcin fra salJsbudgctlet, pkl. S. l . 
Vederlaget e, bc~itncl 
Jf. pkt. 5.1 

Vedcr!at: i all 

Vederlaget forf.llder 
ved købsaftalens underskrift dog tidligst 2 dage etter 1. deponering. 

J0.2. Cdlæg tD Credjemand for annonc:eriøi, hrkedsl1trin,: mv.: 

I nit inkl. moms ovcrføn Ira ~gshudgellet.. pkt. :'i.2. 
Bt:taling forf1llåcr 
ved underskrift af købsaftalen 

I o.l. Dokumentation: 
Skønnede udgiftenil dok:;mcn1a1ion~nmkostningcr inkl. moms overfart fra 1N1lg~budgct1CL 

8cfilting forfa lder 
ved købsaftalen$ undera'<rifl. dog tidligst 2 dage efter 1. deponering. 

Bel3'.ingi:ilt 

kr. 

kr. 

kr 

kr. 

kr. 

kl'. 

I O\'Cn$låcndc indgår sitvcl r~~1c-. d11slåe<lc- som rnak,,mcrede bcl11b. Der henvise., til ~pc<:1f'ikllli<l!lcn i ~.ilgsb11dgcuc1. 

87.500,00 

18.750,00 

106.250,00 

2.450,00 

108.700,00 

.-Onnular nr, l103 OlOUBl-!k lOUfi 1-·onnulnren sr a111ørii;cret ør DU1.,ic ~jcndoowna.1dcrrottoill)! • J)f,BO 1'pS C.'OP\'11.l(;HT 
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Sag orJret.: 2108&-3 f Pernille Llndeberg 
Ejtlldonvuu:  2950 V~ 

li. Dokumentation 

BILAG nr.: 

Side nr.: 

Dansk Ejendomsmqlcrf'ol'ffllng • Side 4 

Sa:IF n:rwtdcrtr cjcndomsma:glcn:n~ udla:g for ntldvcndig dokumcntatiun, ullJlset om ejendommen ~lgc.,, hvilke1 bl..n. kan omfatte_ 
Tingbo-.. saucst. ;ilc1udslmller. kommunalt oplysninpm;ma. BBR-cjcrmcdclelelsc, skatte- og "urdering1.am:.,1. cjcrlejlighedsskc11111. 
cjcrkjtigh~-:hkort.. l1llllrikclkort. bygningstegninger, tcgnlngsuds.kriflcr, opl~ning om ejet- og gJUndcjeTforcning. pantebrc11~kopicr, 
rcstga:ldsoplysninger. tilbud om cjmkifu:forsikring og byggeteknisk gennemgang. 

ll. F11lclmagt 
F.jcndomsma:glercn gi-.c~ hcnr.cd rutdma,t ti I at indhente relevnnte dokumenter og opl)'$ningcr om tckni~. juridiske og økonomiske 
forhuld sanu cjcndomssbllcoplyMiinger, herunder oplysninger om prioritetsforhold~ g,:ldslbrhold samt rcStal!CCr ho~ 
rcallcrcditinsti(ultcr, pcngcinstiwtrer og priv:ttc kreditorer. for5ikririi:~lsluiber. grund- og *rforet1ingcr $llllll fonyning.,sclskabcr Oi 
offclllligc myndighccler. Fuldma1tcn omfattcr tilllic. at cjcndcun.~mcglcren er bcreui:ct lil h~ rtlcvaitlC rtalkrcdillnstiluUcr al få opl~t 
konuolkodcn, med henblik på oplysninger om restgc!d, l'e5tanccr rm., og hos rocsyning.'ISClskabc:r lll ffi oplyst om forbrug mv. og hos 
fonikring.uel511aber at 11 opt,ninger om cjendoounc:m romkrinpforhold. fonikrin:,spra:micn. cvc,uuellc rorbehold i forsikringen mv. 
Oplysningerne indhentcs til brJg fOf cjcndomsuutglcn:m, opfyldelse af de lovmzssigc krav tit oplysnin~ om ejendommens forhold i 
forbindelse med salg af ejendommen. 

JJ,A!ldrtvilkir 
l,ecitimatiC>D 
Sa:lgcr er gjM opma:rki,om pu. at ejendormma:glc:n:n i henhold til lov nr. t 17111 27. febn1;ir 2006 om torchyggcndi: foranstalmiu~cz mod 
hvich.zsk .if udbytte og linansicring af terrorisme har pligt til at lmcve. at kunder legi1imcrer sig. nlr der optage~ en fomtningsma:s.~ig 
fomiridelse med di,sc. og at opbevare di$$<: oplysninger i mindst :'i a(. 
Ejendonamens prioril.erilla 
S11:lger g~ Of!IRZ:l1'som p5.. Dl silfrc:mt der i formidl inp;:l\alcns løbetid foretage.\ ~ndting i ejendommen~ priori:ering. er S.t:lger 
r~ligtet til at give e~domsrn.i:gli:rtn nleddclcbe herom. 

Fraval11te ydelstr 
UcJovcr de ;i{ sclgc:r valg1.c: ydcl~r jf. ~algsbudgcllcts pkl 4 .2 . 5.1 .2. U1! 5.2.2. tilbyder ejc11dom.•11na::glcr endvidere følgende ydc:scr. ~cnn 
Ci fr:tvrugl ~( sa:lg_i:r; 

$3:.gcr hckra:ftcr ved sin undcr:sltrifl ni h~vc mod13gct kop' Df lonnidllng.salialc oi solpbudgct. 

¾-o~ 
Dctl) 

Til1:.i;dcs M>m s:r:lp:rs i:gtcf.clle 

>'ommllll' ar. 2105 OK'f()BER 2006 

Sa:I ger    

Cpr.nr. 

$.elgen ;i,-gtcfa:llc 

~jcndomsin,:gk:r 

fomwlMrcn er nutorillCl'et ar l>·.msk f~ll:;;lcrfon,ninll - l>EBO ApS (Xll"'IUGJIT 



VS: 81X2 - 154C7781  
 , Kundeservice 

~:-a. "Birthe Toftdahl Und" <blind@home.dk> 

--,. "Kundeservice" <kundeservice@hng.dk> 

H NG 20. januar 2009 

/LSJO 

Sag 154C7781 

Aflæsningstal 

Ejendommen: 2950 Vedbæk 

Matr.nr.:  Vedbæk 

Køber(e):  

Sælger(e):  

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 

20-01-2009 10:58 

Vedlagt fremsendes aflæsningstal på ovennævnte ejendom, hvor der er sket 
overtagelse pr. den 01 .02.2009.; 

Gas aflæsttil: 51602 

Slutafregning bedes venligst fremsendt til sætgers nye adresse: 

Vibeke Balling 
 

 

2970 Hørsholm 

Såfremt der måtte være spørgsmål til nærværende, kontakt venligst undertegnede. 

Venlig hilsen 

f. Louise Sjøgreen dir.tlf. 88271821 email lsjo@home.dk 

Birthe Lind 



ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

NÆVNETS BEMÆRKNINGER 

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et 
resume af parternes oplysninger til ankenævnet. 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, ligesom 
enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette in
debærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter naturgasforsyningsloven og i 
øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge naturgas har accep
teret at stå i et forpligtende kundeforhold med både distributionsselskabet og 
naturgasleverandøren. 

I relation til distributionsselskabet må forbrugeren herefter acceptere at 
modtage transportydelsen på distributionsselskabets leveringsvilkår (»distri
butionsbetingelser«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Ener
gitilsynet. 

I relation til naturgasleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at 
købe naturgassen hos det forsyningspligtige naturgasselskab efter dette sel
skabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre for
brugeren har valgt en anden naturgasleverandør, som der er så er indgået en 
egentlig, skriftlig leveringskontrakt med. 

For distributions- og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være an
meldt til Energitilsynet og er reguleret af naturgasforsyningsloven samt 
dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. 

Kundeforholdet 
Nævnet lægger til grund, at begge ægtefæller har været registreret som kun
der, og at velkomstbrev er afsendt og adresseret til begge. Regninger, her
under årsopgørelser, er ligeledes fremsendt og adresseret til begge. Nævnet 
finder derfor, at klager har været bekendt med eller burde have været be
kendt med, at hun var registreret som kunde hos indklagede, og at hun 
sammen med ægtefællen hæftede for det målte forbrug af naturgas. 

I henhold til indklagedes leveringsbestemmelser sker frigørelse fra kravet 
om betaling ved, at forbrugeren framelder sig som forbruger direkte 
hos gasselskabet og oplyser om målerstand på frameldelsestidspunktet. 

Klager har ikke kunnet dokumentere at der er sket tilstrækkelig framelding 
på installationsadressen, fx ved at fremægge kopi af henvendelser til indkla
gede herom. 
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På denne baggrund kan nævnet ikke give klager medhold i, at der skal ske 
reduktion i indklagedes fremsatte betalingskrav. 

For så vidt angår eksmandens eventuelle medhæftelse for betalingen be
mærker nævnet, at det ligger uden for ankenævnets kompetence at tage stil
ling hertil. Klager må derfor henvises til at søge eksmandens andel inddre
vet hos denne - eventuelt ved et civilt søgsmål. 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 

AFGØRELSE 

Ankenævnet kan ikke give klager, , medhold i det fremsatte 
krav over for indklagede, HNG Midt-Nord Salg NS & HMN Naturgas YS, 
om at få reduktion i det fakturerede naturgasforbrug. 

Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klage
gebyret ikke returneres til klager, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN O !~. JUL 2 O 11 

I 

Side 19 

4/1920-0201-00SS 


	ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
	Indklaget energiselskab:
	Klageemne:
	Ankenævnets sammensætning:
	SAGSFREMSTILLING
	KLAGENS INDHOLD OG FORLØB
	PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER
	BEHANDLING VED ANKENÆVNET
	BILAG TIL SAGEN
	NÆVNETS BEMÆRKNINGER
	A F G Ø R E L S E




