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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 15. maj 2008-14. juni 2008. 
 
Påklaget beløb: Oprindelig 199,58 kr., med rykkergebyr 299,58 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 16. juli 2008. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 18. juni 2008. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 26. august 2008. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 26. august 2008. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. april 2009. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager indgik den 28. april 2008 en lejekontrakt med Randers Boligudlej-
ning af 1940 om leje af en beboelseslejlighed på 61 m2 efter BBR på adres-
sen  i Randers. Kopi af lejekontraktens side 1/5 + 
3/5 er vedhæftet som bilag 1. Det fremgår heraf, at lejer skal betale for el til 
andre end udlejer, men der fremgår intet om, at udlejer har fuldmagt til over 
for elforsyningsselskabet at indgå en kundeaftale, der er forpligtende over 
for lejer.  
 
Samme dag sender boligforeningen en ”Meddelelse om flytning” til Energi 
Randers om, at nuværende lejer fraflytter og klager indflytter pr. 15. maj 
2008. Der gives ingen oplysninger om aflæste målerstande, ligesom bolig-
foreningen kun anfører klager med den lejede adresse, ikke den aktuelle 
adresse, som boligforeningen kendte og har angivet på lejekontrakten (bilag 
2). 
 
Indklagede oprettede herefter klager som kunde hos Energi Randers Net 
A/S, & Energi Randers Forsyningspligt A/S, da Randers Boligforening af 
1940 altid selv har til- og frameldt deres lejere overfor indklagede. 
 
Indklagede sendte 16. maj 2008 en a conto-regning for perioden 15.05.2008 
- 30.06.2008 på 723,34 kr. til klager på den tilmeldte installationsadresse.  
 
Velkomstbrev til klager blev sendt 26. maj 2008 til den tilmeldte adresse. 
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Den 28. maj 2008 modtog indklagede regningen retur fra Post Danmark, 
hvorefter regningen blev leveret på installationsadressen af en medarbejder. 
 
19. juni 2008 kom velkomstbrevet retur fra Post Danmark. 
 
Den 6. juni 2008 modtog indklagede brev fra klagers udlejer om, at klager 
fraflyttede installationsadressen pr. 15.06.2008 (bilag 3).  
 
Da den ny tilflytter havde indflytningsdato den 15. juni 2008, blev klagers 
fraflytningsdag fastsat til den 14. juni 2008. Indklagede aflæste klagers el-
måler den 13. juni 2008 med en målerstand på 18.310 kWh. 
 
Indklagede sendte en flytteopgørelse af 18.06.2008 på 199,58 kr. for et for-
brug på 5 kWh i perioden fra den 15. maj til den 14. juni 2008, og klagers 
tilflytningsmålerstand på 18.305 kWh var oplyst af den tidligere lejer ved 
fraflytningen. Den ikke-betalte acontoregning blev på flytteopgørelsen an-
nulleret 
 
Den 1. juli 2008 modtager indklagede flytteopgørelsen retur fra boligfor-
eningen, da klager havde afleveret den til boligforeningen med besked om, 
at klager nægtede at betale regningen. 
 
Den 2. juli 2008 fremsendte indklagede igen flytteopgørelsen til klager, da 
indklagede mente, at klager hæftede for forbrug og abonnement i perioden 
15. maj - 14. juni 2008.  
 
Den 15. juli 2008 skrev klager til indklagede og meddelte, at flytteopgørel-
sen ikke ville blive betalt, da han aldrig havde tilmeldt sig som kunde og 
dermed indgået nogen aftale med indklagede. Han oplyste også, at han til 
boligforeningens medarbejder, der opfordrede ham til at tilmelde sig Energi 
Randers, at han i stedet agtede at købe strøm hos ELRO.  
 
Indklagede bemærkede i brev af 16. juli 2008, at selvom klager ønskede at 
købe el fra ELRO, skulle klager være tilmeldt indklagedes netselskab, der 
opkræver betaling for benyttelse af elnettet samt alle afgifter til staten. End-
videre kan et sådant skift ifølge markedsreglerne kun foretages med løbende 
måned + én måned.  
 
Klagen blev gentaget i skrivelse af 7. august 2008. 
 
Indklagede sendte ”Rykker 1” den 14.08.2008 på 299,58 kr. inkl. rykkerge-
byr på 100 kr. (bilag 5). 
 
Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet. 
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Fritagelse for betaling af flytteregning. 
 
Klagerens begrundelse: Klager har aldrig tilmeldt sig på adressen 

 8900 Randers C til indklagede. Der har således ikke ek-
sisteret nogen aftale eller noget kundeforhold mellem klager og indklagede.  
 
Klager har anført, at han aldrig boet på installationsadressen, aldrig haft en 
nøgle og har aldrig ønsket at aftage el fra indklagede. Som følge heraf kan 
han heller ikke acceptere at skulle betale for et påstået forbrug på 5 kWh. 
 
Klager han anført, at da han lejede lejemålet ved kontraktunderskrift den 28. 
april 2008, meddelte han udtrykkeligt til kontordamen hos Randers Boligud-
lejning af 1940, at Han ønskede at købe el hos ELRO. 
 
Randers Boligforening af 1940 har derfor aldrig haft fuldmagt til at tilmelde 
klager til indklagede, og boligforeningens tilmelding kan derfor ikke for-
pligte ham aftaleretligt. 
 
Klager har oplyst, at klager først skulle overtage lejemålet den 15. maj 2008, 
men opsagde det allerede den 5. maj 2008. I givet fald kunne Randers Bo-
ligforening af 1940 have udvist samme ildhu med at framelde ham allerede 
pr. 5. maj 2008. 
 
Herudover har klager gjort gældende, at det er urimeligt at udsende rykkere 
med rykkergebyrer til følge for en fordring, der er afvist som bestridt. Bliver 
klager forpligtet, bør han i hvert fald fritages for rykkergebyrer og evt. på-
løbne morarenter. 
  
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning og fastholdelse af 
betalingskravet. 
 
Indklagedes begrundelse: Der blev underskrevet en lejekontrakt, hvorefter 
udlejer har tilmeldt klager på adressen  8900 Ran-
ders. Dette har altid været normal praksis med denne boligforening. 
 
Ligeledes har indklagede reageret på udlejers meddelelse om klagers fra-
flytning ved at aflæse elmåleren samt tilsende en flytteopgørelse. Endvidere 
har et velkomstbrev været tilsendt klager. 
 
Indklagede har henvist til, at Randers Boligforening af 1940 har meddelt, at 
klager stod for elmåleren i perioden 15. maj 2008 til 14. juni 2008, da klager 
havde underskrevet en lejekontrakt, og at klager derefter hæftede for beta-
ling for el i den måned, indtil boligforeningen fandt en ny lejer. 
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Indklagede har fastholdt, at der har været et aftaleretligt forpligtende kunde-
forhold for klager, og at flytteopgørelsen var korrekt. 
 
Indklagede har derfor fastholdt betalingskravet 

AFTALELOVEN 
 
I aftalelovens § 25 er der givet regler om, at en fuldmægtig indestår for en 
fuldmagt. 
 

   § 25. Den, der optræder som fuldmægtig for en anden, inde-
står for, at han har fornøden fuldmagt. Oplyser han ikke, at han 
havde sådan, eller at hans retshandel er godkendt af den opgivne 
fuldmagtsgiver eller af andre grunde er bindende for denne, skal 
han erstatte den skade, tredjemand lider ved, at retshandelen ik-
ke kan gøres gældende mod den opgivne fuldmagtsgiver.  
   Stk. 2. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse, når 
tredjemand vidste eller burde vide, at den, som foretog retshan-
delen, ikke havde fornøden fuldmagt. Ej heller kommer den til 
anvendelse, når den, som foretog retshandelen, handlede i hen-
hold til en fuldmagt, der var ugyldig eller uvirksom af grunde, 
som han var uvidende om, og som tredjemand ikke kunne påreg-
ne, at han vidste besked om.  

 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Side 1/5 + 3/5 af lejekontrakt. 

Bilag 2: Tilflytningsmeddelelse. 

Bilag 3: Fraflytningsmeddelelse. 

Bilag 4: Flytteregning. 

Bilag 5: Rykker 1. 

 
 
 
 

   

















   

  

        
          

          
      

              
         

            
         

               
       

          
     

          

          
        

      
             

  

        
           

       

           
          

          
    

         
           

           
         
        

           
          
       

          
 

 
 






