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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Ikke angivet eksakt periode. 
 
Påklaget beløb: 9.480 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 18. marts 2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 21. marts 2006. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 31. marts 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 15. september 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klagerne havde i 2004 og 2005 købt ejerlejligheder henholdsvis i stuen og 
på første sal og dannede en ejerforening for ejendommen, der havde været 
tilsluttet bygasnettet. 
 
Indklagede sendte 18.11.2005 en regning for gas- og vandforsyning. Belø-
bet for gas var sat til 32,55 kr. og med angivelse af, at a conto gasforbrug 
var sat til 0 m3 (bilag 1). 
 
Klageren havde den 1. marts 2006 rettet henvendelse til indkla-
gede med forespørgsel om det juridiske grundlag for opkrævning af a conto 
betaling for gas og krav om, at ejendommens bygasstik skulle fraskæres for 
ejerforeningens regning, hvis ejendommens gasmåler blev nedtaget. 
 
Ved telefonsamtale den 3. marts 2006 blev klageren oplyst, at grundlaget 
var de af kommunalbestyrelsen i 1987 vedtagne leveringsbestemmelser for 
gasforsyning. I disse bestemmelser er der følgende i afsnit 4:  
 
 4 Jordstik og husledninger 
 4.1. Forsyningen til en ejendom tilvejebringes ved etablering af jordstik med ho-

vedhane fra FF's forsyningsanlæg. Normalt udføres ét jordstik pr. opgang. FF be-
stemmer, hvor stikledninger skal indføres, og hvor hovedhaner skal anbringes. FF 
udfører stikledningsarbejdet og anbringer hovedhanerne for rekvirentens regning, 
normalt efter forudgående sikkerhedsstillelse, hvis art og størrelse fastsættes af 
FF. Stikledninger og hovedhaner hører til ejendommen, og vedligeholdelsen på-
hviler ejendommens ejer, men skal udføres af FF for ejerens regning og i øvrigt 
på samme betingelse som ved etableringen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte 
takster for udførelse af stikledningsarbejde. 

 4.2. Bebyggelse over stikledninger må ikke foretages uden FF's skriftlige tilladel-
se. 
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 4.3.  Husledninger, dvs, ledninger fra hovedhane til apparater, skal udføres af en i 
FF's forsyningsområde  autoriseret gasmester. Placeringen skal på forhånd god-
kendes af FF. 

 Husledningerne hører til ejendommen og vedligeholdes af ejendommens ejer. 
 Hovedhaner må ikke tildækkes eller adgangen spærres, således at betjening 

vanskeliggøres. 
 4.4. FF kan forlange jordstiks, hovedhaners og husledningers placering og udfø-

relse ændret, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til forsyningen. 
 4.5. Ejeren af ejendommen og rekvirenten kan ikke modsætte sig anbringelse af 

alle de til en ejendoms forsyning fornødne ledninger og apparater m.v. samt udfø-
relse af de forlængelser og afgreninger m.v., som senere måtte vise sig nødven-
dige, ligesom han/hun ikke kan modsætte sig andre brugeres tilslutning før måler 
på jordstik og husledninger, der i almindelighed vil blive dimensioneret efter hele 
ejendommens forsyning. 

 4.6. Såfremt forsyningen ophører, skal jordstik fraskæres. Fraskæringen foreta-
ges af FF for ejerens regning, normalt efter sikkerhedsstillelse, hvis art og størrel-
se fastsættes af FF. 

 
Klageren oplyste i brev af 18. marts 2006, at klageren ønskede gasmåleren 
afhentet og bygasstikket fraskåret og spurgte til klagerens forpligtelse dels 
til at betale leje af gasmåler, dels til at betale for at få installationen fjernet.  
Klageren anførte endvidere, at indbetalinger i 2005 og 2006 for gas skulle 
modregnes i næste kvartalsopregning for el og vand. 
 
Indklagede svarede i brev i brev af 21. marts 2006, at bygasstikket tilhørte 
ejendommen og ved et ejerskifte blev overtaget af en ny ejer. Såfremt gas-
måleren blev nedtaget, og forbrugsmuligheden derved ophørte, skulle by-
gasstikket fraskæres for klagerens regning, jf. leveringsbestemmelsernes 
pkt. 4.6. Prise for fraskæring var 9.800 kr. inkl. moms, men at for meget 
indbetalt beløb vedrørende bygas ville blive reguleret med næste årsregning. 
 
Herefter kontaktede klageren Ankenævnet på Energiområdet. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Refusion af betaling for bygas i 2005 og 2006 ved mod-
regning i kvartalsopkrævning for el og vand samt fritagelse for betaling af 
fraskæring af bygasstik.. 
 
Klagerens begrundelse: Klagerne har gjort gældende, at hverken ejerfore-
ningen eller de to ejere var bygasforbrugere. I 2004 og 2005 havde klagerne 
hver for sig købt en ejerlejlighed på installationsadressen og stiftede i 2005 
en ejerforening. Indklagede opkrævede målerleje og et beløb på 9.480 kr. 
for fraskæring af bygasstik. Da der ikke var tinglyst noget herom på installa-
tionsadressen, og da klagerne heller ikke ved købet var blevet orienteret om 
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bygasforsyning, er det deres opfattelse, at de ikke er bygaskunder hos ind-
klagede. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har henvist til de almindelige leve-
ringsbetingelser for gasforsyning, herunder punkt 3.3. og afsnit. Punkt 3.3. 
er sålydende: 
 
 3.3. Ved ejendomsoverdragelse er den hidtige ejer forpligtet til at drage omsorg 

for, at den nye ejer indtræder i alle vedkommendes forpligtelser over for FF. 
 
som kommunalbestyrelsen har vedtaget, særligt  
 
Hvis gasforbruget ophørte og gasmåleren blev nedtaget, skal bygasstikket 
fraskæres for ejendommens regning. Arbejdet ville blive udført af indklage-
de for 9.480 kr. Anvendelsen af en prisreguleret enhedspris for fraskæring af 
bygasstik var vedtaget i 1976. Enhedsprisen reguleres årligt og er baseret på 
vandværksforeningen DANVA’s indekstal for ledningsarbejder, da arbejdet 
er meget identisk. Enhedsprisen er blevet anmeldt til Energitilsynet. 
 
Det er indklagedes opfattelse, at klagerens anke over at skulle betale for fra-
skæring af bygasstik skyldtes, at det i forbindelse med klagernes køb af 
ejendommen ikke var blevet klargjort, at ejendommen var tilsluttet gasfor-
syningen, og at bygasstikket tilhørte ejendommen. Indklagede kunne ikke 
afgøre, om dette skyldtes ejendomssælgerens manglende orientering af kla-
gerne eller klagernes manglende undersøgelse af forholdene. 
 
Indklagede har ikke anvendt tinglysning af bygastilslutning i forsyningsom-
rådets tilsluttede ejendomme. 
 
Endelig har indklagede anført, at den ene af klagerne i ejerforeningen, som 
havde købt bolig på installationsadressen i 2004, havde eller burde have væ-
ret vidende om, at ejendommen var tilsluttet gasforsyningen. 
 
 
BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Regning af 18.11.2005. 

Bilag 2: Leveringsbestemmelser for gas. 

 
 







 

  
  
   

   
   
   
   

         
               

    

  

        
            

             
      

    

             
              

 

                
            

              
                 

       

               
           

              
   

      

          
             

      

              
           

            
               

              



                
         

    

              
            

           
           

            
                

          
 

           

              
          

         
           

            
              

                
             

              
              

     

            
            

  

              
                
    

            
    

                 
           

    

            
              

     

               
            



                   
              

   

                 
 

                 
          

           
   

  

             
 

              
               

        

             
            

              
             
                

 

                

  

               
                 

               
            

              
           

 

               
              

            
      

                
              

           



              
                

           

               
        

  

              
                   

       
                   

  

              
      

         

           

    

              
              
               
                

           
             

 

  

            
         
           

 

            

             
           

               
      

            
      
    



             
     

         
        

            
      
    
             

     
         
         
      
          
              

      
        

            
            

              
  

              
 

     
     
          
              

      

             
     

              
             

            
           

     

            
         

    
       
             

      

            

  

               

          



     

              
     

                 
         

    

  

         

         

              
                 

           

  

            
                 

          

  

          
 

    

        
             

              
             

              
                
 

        

          
            

   

  








