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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 7. juni 2002 – 6. juni 2003. 
  
Påklaget beløb: 45.853,16 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 26. juni 2003. 
   
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 17. juli 2003. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 12. januar 2005.  
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 3. februar 2006 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klageren havde drevet solcenter (CVR 2641 1564) fra april til juni 2002 i et 
lokale i Stenløse. 
 
I forbindelse med klagerens opstart af virksomhed og tilmelding som kunde 
har indklagede ikke udleveret aftaledokument eller tilsendt på anden måde 
gjort klageren bekendt med de gældende leveringsbestemmelser. 
 
Virksomheden ophørte allerede den 11. juni 2002, og klageren underskrev 
et overdragelsesdokument med den nye lejer på adressen. Det fremgik af 
dokumentet, at den nye lejer overtog forpligtelserne vedrørende lejemålet og 
to leasingaftaler (bilag 1). Klagerens CVR er ophørt hos TOLD-SKAT den 
24. september 2002. 
 
I perioden fra 11. juni 2002 og frem til februar 2003 har indklagede frem-
sendt a conto regninger og opgørelser for elforbruget. 
 
Den 4. februar 2003 faxede den nye ejer af solcentret en meddelelse til ind-
klagede om ejerforhold samt oplysning om målerstand på 330991 (bilag 2).  
 
Af indklagedes rapport, stemplet 02.04.2003, fremgik, at måleren er aflæst 
af indklagede den 25. februar 2003 (bilag 3). 
 
Uanset faxen om overdragelse fremsendte indklagede fortsat den 2. marts 
2003 varsel om inkasso for et beløb på 14.975,58 kr. (bilag 4) til adressen i 
Stenløse. Tilsvarende blev en regning af 02.04.2003 på 30.137,58 kr. sendt 
(bilag 5). 
 
Ligeledes sendte indklagede en afmelding af 07.04.2003 (bilag 6) til adres-
sen i Stenløse og fortsatte med at sende yderligere 2 regninger til Stenløse.  
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Klageren rettede den 26. juni 2003 skriftlig henvendelse til indklagede ved-
rørende en elregning på 5.823 kr. for perioden 1. december 2002 til 28. fe-
bruar 2003 og anførte, at klagerens firma var ophørt forrige år. 
 
Klageren rettede fornyet henvendelse i brev af 10. juli 2003 og gjorde indsi-
gelse mod betalingskravet. 
 
Indklagede svarede i brev af 17. juli 2003, at en kunde hæfter for bruget, 
indtil afmelding er foretaget og en slutaflæsning indberettet. Indklagede 
kunde derfor ikke at anerkende, at der var indtrådt en ny kunde førend den 
25. februar 2003. Indklagede anførte også, at overdragelsesdokumentet ikke 
indeholdt aflæsning af måleren, men hvis der blev indsendt et dokument 
med en aflæsning fra juni 2002 underskrevet og klageren og den nye ejer, 
kunne indklagede afmelde med tilbagevirkende kraft. 
 
Seneste opgørelse for perioden 11.06.2002 til 25.02.2003 er dateret 
23.10.2003 med et karv på 27.966,98 kr. (bilag 7). 
 
Indklagede har overgivet fordringen til retslig inkasso, som klageren har 
protesteret imod. 
 
Indklagedes advokat udtog den 14. juli 2004 stævning mod klageren ved 
retten i Hillerød. Påstanden angik betalingskrav for perioden 7. juni 2002 - 
6. juni 2003 for et skyldigt beløb på 45.853,16 kr. (bilag 8).  Efter udveks-
ling af svarskrift og replik blev sagen i et retsmøde den 17. januar 2005 på 
klagerens begæring udsat på ubestemt tid og oversendt til ankenævnet. 
 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Fritagelse for ethvert betalingskrav fra indklagede. 
 
 
Klagerens begrundelse: Klageren har anført, hun i de første mange måne-
der efter hendes ejertid ingen opkrævninger modtog fra indklagede, men 
først den 26. juni 2003, over et år efter overdragelsen, modtog klageren en 
opkrævning fra indklagede. Klageren har gjort gældende, at det må komme 
indklagede til skade, at indklagede ikke har forfulgt sit krav på en måde, så 
klageren blev gjort opmærksom på, at hun fortsat blev faktureret for el-
leverancer i så lang en periode efter overdragelsen, og således at klageren 
kunne have begrænset sit tab ved f. eks. at få noteret ejerskifte hos indkla-
gede væsentlig førend sket. 
 
Vedrørende anbringendet om, at klageren efter leveringsbetingelserne skulle 
hæfte for elleverancer efter sin ejertid, samt til støtte for at klageren er for-
pligtet af disse betingelsers fremgangsmåde i forbindelse med ejerskifte, har 
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klageren For at klageren kan være forpligtet af disse forretningsbetingelser, 
må det efter klagerens opfattelse som minimum kræves, at hun er blevet be-
kendt med disse i forbindelse med indgåelse af aftalen om levering af el. 
 
Klageren har anført, at hun ikke har fået tilstillet disse betingelser eller afta-
levilkår i øvrigt i forbindelse med aftalens indgåelse. Når indklagede har på-
beråbt sig disse forretningsbetingelser i aftaleforholdet, er det klagerens op-
fattelse, at indklagede må dokumentere, at disse er en del af det tiltrådte el-
ler i det mindste udleverede aftalegrundlag i forbindelse med aftalens tilbli-
velse. Da indklagede ikke har dokumenteret dette, gør klageren gældende, at 
leveringsbetingelserne ikke kan påberåbes i denne sag. 
 
Klageren har således samlet gjort gældende, 

- at indklagede ikke har forfulgt sit krav på en måde, så klageren har 
haft mulighed for at begrænse sit tab, 

- at indklagede ikke kan påberåbe sig leveringsbetingelsernes be-
stemmelser dels om overdragerens hæftelse for erhververens el-
forbrug og dels om leveringsbetingelsernes bestemmelser om den 
nærmere fremgangmåde i forbindelse med ejerskifte, da det ikke ses, 
at leveringsbetingelserne er tiltrådt af eller i det mindste udleveret til 
klageren ved aftalens indgåelse, samt 

- at det overfor klageren rejste krav er forkert, dels da der er udstedt 
kreditnota for en del heraf, dels da de af indklagede i stævningen på-
beråbte fakturanumre kun delvist kan identificeres med de af indkla-
gede fremlagte bilag og dels da en del af faktureringen i henhold til 
stævningen vedrører perioden efter det tidspunkt, af ejerskiftet er no-
teret hos indklagede. 

 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning 
 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har oplyst, at indklagede ikke havde 
modtaget meddelelse om debitorskifte, hvorfor det var indklagedes opfattel-
se, at klager hæftede for det pågældende forbrug, indtil denne meddelelse 
blev modtaget. 
 
Efter indklagedes opfattelse er enhver kunde forpligtet er til at give medde-
lelse i forbindelse med fraflytning fra leveringsadressen. Da klageren ikke 
meddelte fraflytningen, er det indklagedes opfattelse, at klageren hæfter for 
det pågældende forbrug.  
 
Indklagede har ikke altid mulighed for at vide eller få kendskab til, hvornår 
en kunde er fraflyttet, medmindre kunden har draget omsorg for sædvanlig 
flytteaflæsning. Flyttemeddelelse og aflæsning bør foretages af kunden og 
dennes køber i fællesskab og fremsendes i forbindelse med handlen til ind-
klagede. 



 5
4/1920-0101-0002

 

Derfor vil det allerede følge af de almindelige retsprincipper, at indklagedes 
kunder må hæfte, indtil der angives behørig ændringsmeddelelse. 
 
Subsidiært har indklagede anført, at det følger af principperne omkring kva-
siretshandler, at en kunde er forpligtet af indklagedes almindelige leverings-
vilkår ved at etablere forbrugsforholdet. 
 
Det er derfor indklagedes anbringende, at klageren som kunde hæfter for det 
opgjorte elforbrug, ligesom klageren som kunde har forpligtet sig til at give 
meddelelse om debitorskifte. 
 
Indklagedes krav i sagen er justeret til at omfatte perioden 7. juni 2002 til 
25. februar 2003, hvor indklagedes montør havde været på adressen for at 
foretage aflæsning.  
 
Indklagedes betalingskrav bestod den 7. november 2005 af ubetalte a conto 
regninger og en slutopgørelse plus tillagte rykkergebyrer og gebyr for kopi-
regninger og regulering på i alt 47.188,32 kr.. 
 
Indklagede bemærkede, at klager ved at etablere forbrugsforholdet var for-
pligtet af indklagedes almindelige leveringsvilkår. 
 
I henhold til pkt. 5.5.2 i NESA´ s almindelige leveringsbestemmelser hæfte-
de en forbruger således for betaling, indtil der var angivet en behørig æn-
dringsmeddelelse (bilag 8) 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
På anmodning fra sekretariatet har indklagede fremsendt en kontooversigt 
for klagerens kundeforhold i perioden 15. maj 2002 - 11. marts 2004. Det 
fremgår heraf, at klageren den 11. marts 2004 skyldte 47.188,32. kr. Heri 
indgik 6 rykkergebyrer på i alt 1.920 kr., et kopieringsgebyr på 90 kr. og et 
reguleringsgebyr på 50 kr. (bilag 9). 
 
Ligeledes har indklagede på sekretariatets anmodning fremsendt ”Alminde-
lige betingelser for levering fra den 1. januar 1991”, som har været gælden-
de frem til 1. juni 2002. 
 
Af disse fremgår af følgende: 
 
 ”Hæftelse   5.5.2  Kunden hæfter for betaling for elleveringen til og 

med datoen for Leveringsforholdets ophør. Det er 
en betingelse for leveringsforholdets ophør, at kun-
den enten har givet NESA adgang til at aflæse må-
leren, eller at der foreligger en selvaflæsning, som 
NESA har accepteret, eller at en ny kunde er Ind-
trådt i leveringsforholdet.” 
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Af ”Almindelige Betingelser for El-levering gældende fra den 1. juni 2002”, 
fremgår følgende: 
 
 ”Hæftelse. Fraflytning 10.2 Kunden hæfter for betaling for el-

leveringen til og med datoen for aftalefor-
holdets ophør. Det er en betingelse for afta-
leforholdets ophør, 

  - at en ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet 
og har oplyst målerstanden til NESA, eller 

  - at der foreligger en selvaflæsning, som 
NESA har accepteret, eller 

  - at kunden har givet NESA adgang til at af-
læse måleren mod betaling og eventuelt af-
bryde forsyningen. 

  Ophør af aftaleforholdet bekræftes ved 
fremsendelse af en slutafregning. 

  Ejeren af en ejendom hæfter for el-
leveringen, herunder abonnementsbetaling, 
i en periode, hvor lejligheden står tom. Når 
NESA får kendskab til det, orienteres ejeren 
skriftligt. Ejeren kan frigøre sig for hæftel-
sen ved at skaffe NESA adgang til elmåle-
ren og anmode om at afbryde forsyningen 
mod betaling og dermed leveringsforhol-
det.” 

 
Klageren har på regning af 13.07.2002 (bilag 10) fået følgende underretning 
om nye leveringsbetingelser: 
 
 ”Nye leveringsbetingelser fra den 1. juni 
 Som forberedelse til liberaliseringen af el-markedet har NESA udar-

bejdet nye leveringsbetingelser. 
 Hvis du vil vide mere om de nye leveringsbetingelser, kan du enten 

klikke dig ind på www.nesa.dk eller ringe til NESA Kundecenter på 
72 10 20 30.” 

 
 
BILAG TIL SAGEN   
 
Bilag 1:  Overdragelsesdokument af 11. juni 2002. 
Bilag 2: Fax af 04.02.2003 til indklagede. 
Bilag 3: Indklagedes måleraflæsning den 25. februar 2003 
Bilag 4: Varsel om inkasso af 02.03.2003. 
Bilag 5: Regning af 02.04.2003. 
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Bilag 6: Afmelding af 07.04.2003. 
Bilag 7: Regning af 08.12.2003. 
Bilag 8: Stævning af 14.07.2004. 
Bilag 9: Kontoopgørelse af 07.11.2005. 
Bilag 10: Regning af 13.07.2002. 
 
 
 
 









































  

          
           

         

            
            

 

         
            

             
            

           
         

         
         

        

             
         

       
           

         
 

         
          

          

         
           

            
            

           
     

             
              

         

 

 



         
              

 

     

 

      
             

  

         
             

       

 
   

 
 




