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AFGØRELSE 

Forbrugerne, , fritages for til bygasselskabet til 

HOFOR Bygas P/S at betale 4.687,50 kr. for fraskæring af bygasstik. 

 

HOFOR Bygas P/S skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. 

inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på op-

krævning af beløbet. 

 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

Sagsresumé 

Sagen vedrører et gebyr for nedtagelse af gasmåler samt fraskæring af ga-

stilslutning på grund af manglende gasforbrug på installationsadressen 

 i Valby. 

 

Forbrugerene blev tilmeldt gasforsyningen den 21. januar 2010. Da forbru-

gerne udlejer huset, og således ikke selv bebor adressen, meldte de adres-

seændring til bygasselskabet den 25. januar 2010, til adressen  

 Rørvig Stevns. 

 

Bygasselskabet sendte efterfølgende al korrespondance, herunder varslin-

ger om fraskæring af gasstik til forbrugernes tidligere folkeregisteradresse i 

Store Heddinge samt til installationsadressen i Valby. 

 

Den 23. september 2011 sendte bygasselskabet en faktura på fraskæring af 

gasstik. Forbrugerne var uenige i kravet og havde i øvrigt haft et ønske om 

fortsat gasforsyning til ejendommen. 

 

Bygasselskabet udtog stævning den 19. juli 2012, hvor forbrugeren anmo-

dede om at få sagen behandlet hos Ankenævnet. 

 

 

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 
Kontraktforholdet mellem en forbruger og bygasselskabet er reguleret af 
parternes eventuelle individuelle kontrakt, bygasselskabets leveringsbe-
stemmelser, som skal være anmeldt til Energitilsynet i medfør af varmefor-
syningslovens § 21. Endvidere er forbrugerens bygasforsyning reguleret af 
varmeforsyningsloven og andre love, herunder navnlig aftale- og købelo-
ven. 
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Varsling af fraskæringen og betalingskrav herfor (gebyret) 

Nævnet lægger til grund, at forbrugerne den 25. januar 2010 meddelte gas-

forsyningen, at den fremtidige kontaktadresse er i Rødvig. 

 

Uanset dette vælger bygasforsyningen at sende et ”velkomstbrev” til for-

brugernes på dette tidspunkt tilmeldte folkeregisteradresse på  i 

Store Heddinge. Da bygasforsyningen ikke sender dette brev til den med-

delte kontaktadresse, har bygasforsyningen ikke løftet bevisbyrden for, at 

dette brev er eller med rimelig sikkerhed må anses for at være kommet 

frem til forbrugernes kundskab.  

 

Endvidere konstaterer nævnet, at bygasforsyningen henholdsvis den 8. 

marts 2010 og 7. april 2010 alligevel vælger at sende varslinger til installa-

tionsadressen i Valby. Disse varslinger har derfor ingen gyldighed over for 

forbrugerne, da de ikke er afsendt til den aftaleretlige kundeadresse og 

dermed ikke kan anses for at være kommet frem til rette adressater. 

 

Den endelige varsling om fraskæring af gasstikket blev sendt til den tidlige-

re folkeregisteradresse på  i Store Heddinge, hvor forbrugerne 

ikke længere havde bopæl ifølge folkeregistret. Varslingen om fraskæringen 

samt beskeden om, at forbrugerne skal betale omkostninger hertil, er såle-

des heller ikke sendt til den aftaleretlige kontaktadresse.  

 

Bygasselskabet har i øvrigt heller ikke på anden måde fremlagt nogen do-

kumentation for, at varslingen, trods forkert adressatadresse og mod for-

brugernes benægtelse, må anses for at være kommet frem til forbrugernes 

kendskab. 

 

Bygasselskabets meddelelse har derfor ingen aftaleretlig gyldighed over for 

forbrugerne. 

 

Da bygasselskabets varslinger således ikke er kommet frem til forbrugerne, 

kan bygasselskabet herefter ikke kræve fraskæringen betalt af forbrugerne. 

  

Forbrugerne fritages i overensstemmelse med deres påstand for at betale 

for fraskæringen på installationsadressen i Valby. 

 

 

Sagsomkostninger og klagegebyr  

Nævnet beslutter i denne sag, at HOFOR Bygas skal betale sagsomkostnin-

ger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, i ankenæv-

nets vedtægter og bilagets punkt 1 a. 
  

   






