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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 8. november 2008. 
 
Påklaget beløb: kr. 2.027,91. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 26. november 
2008. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 2. december 2008. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 18. januar 2009. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 3. februar 2009. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 18. september 2009 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klagen vedrører strømafbrydelse i et sommerhus på installationsadressen 

, 4400 Kalundborg, målernr. 177360, aftagenr. 74200811387.  
 
Klager har boet på  Hareskov, 3500 Værløse siden den 15. 
februar 2002. 
 
Følgende regninger indgår i sagen: 
 

 A conto regning for perioden 16. maj 2008 - 15. august 2008, faktu-
ranr. 202378907 af 14. august 2008 for elforbrug i perioden fra 16. 
maj 2008 - 15. august 2008 med en opkrævning på kr. 917,65; kopi 
indsendt af indklagede og til adressen til  (bilag 1A). 

 Samme a conto regning indsendt af klager, men adresseret til 
 (bilag 1B). 

 Rykkerskrivelse af 24. september 2008 på kr. 1.025,06; sendt til 
 (bilag 2). 

 Rykkerskrivelse af 8. oktober 2008 på kr. 1.129,06; sendt til 
 (bilag 3).  

 
17.10.2008 blev strømforsyningen afbrudt i klagers sommerhus på grund af 
restance. Fryserens indhold blev herefter optøet, hvilket har medført et tab 
for klageren for ødelagte fødevarer. 
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gede ved i forbindelse med Postens returnering af brevene burde have fået 
opklaret adresseforholdene og sendt til korrekt adresse, i stedet for at iværk-
sætte en strømafbrydelse. 
 
Herudover har klager anført, at indklagede bør kunne give en god forklaring 
på, at en faktura pludselig kan skifte forsendelsesadresse. 
 
Klager har fastholdt sit krav overfor indklagede, men har i øvrigt ikke op-
gjort eller nærmere dokumenteret omfanget og værdien af ødelagte fødeva-
rer, men estimeret tabet til ca. 500 kr.. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Fastholdelse af betalingen og 
afvisning af erstatningskravet.  
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede fastholder, at regninger og medde-
lelser er fremsendt til den korrekte adresse. 
 
I mail af 15.12.2008 har indklagede oplyst: 
 

Indklagede har ikke kommenteret klagers provokation om at forklare, hvor-
ledes der kan være forskellige vejnumre på 2 kopier af a conto regning, 
begge med faktura nr. 202378907 og dateret 14.08.2008. 
 
Indklagede har heller ikke sendt dokumentation for at have fremsendt særlig 
lukkemeddelelse. 
 

PRAKSIS OM SAGER VEDR: LUKNING AF ELFORSY-
NINGEN 
 
Af ELFOR’s »Vejledende retningslinier for netvirksomheders regningsudsendel-
se og restanceinddrivelse« af 11. december 2003 fremgår følgende: 
 

» Inkassobesøg 6. 
 Er de under punkt 4 omtalte betingelser for at opretholde 

nettilslutningen/forsyningen ikke opfyldt, aflægges et be-
søg hos kunden med henblik på opkrævning af restan-
cen. Netvirksomhedens repræsentant er bemyndiget til 
at afbryde nettilslutningen, såfremt betaling ikke opnås. 
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Dette forudsætter, at kunden er blevet gjort bekendt med 
datoen for netvirksomhedens besøg. 

 Kunden får ved besøget oplysning om, at der er påløbet 
et gebyr for besøget, som er tilskrevet restancen. 

 Opnås ingen betaling, får kunden oplysning om: 
 - at elleverandøren vil modtage besked om, at kundens 

installation ikke længere er tilsluttet nettet, og 
 - at gentilslutning vil ske, når 
  a) restancen er betalt inden for en angiven frist, el-

ler at 
  b) der inden for samme frist stilles sikkerhed for 

betaling af fremtidige netregninger ved bankgaranti, 
kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstil-
lende garanti, eller  

  c) oprettes en betalingsordning, jf. punkt 3 med-
mindre inkassomeddelelsen er udsendt, fordi en tidli-
gere indgået betalingsordning er blevet misligholdt 
(punkt 4). 

 
 Kommentar: 
 Med hensyn til indgåelse af betalingsordningen og frem-

skaffelse af sikkerhed for betaling af fremtidige netreg-
ninger kan der henvises til punkt 4’s kommentarer. 

 Foreligger der ved inkassobesøget misligholdelse af en 
allerede etableret betalingsordning vil kunden ikke kunne 
kræve, at der etableres en ny betalingsordning for at op-
nå gentilslutning til nettet. 

 Gebyr for inkassobesøget kan enten indgå i det særlige 
giroindbetalingskort, hvor restancen m.v. er påført eller 
påføres næste regning. 

 Efter gældende praksis, jf. Energiklagenævnets afgørel-
se af 12. september 2001, skal kunden have et særskilt 
varsel, hvornår netvirksomheden agter at foretage be-
søg, således at kunden får mulighed for at dokumentere 
en eventuel betaling. Træffes kunden ikke hjemme, kan 
netvirksomheden den følgende dag foretage afbrydelse. 

 Netvirksomheden bør være opmærksom på, at er der 
dyrehold, skal politiet have forudgående meddelelse om 
den forestående afbrydelse. Endvidere skal netvirksom-
heden underrette de sociale myndigheder, hvor der er et 
eller flere børn i boligen, inden afbrydelse foretages. « 

 
I den nævnte afgørelse fra Energiklagenævnet af 12. september 2001 - j. nr. 
97-2301-0021, abonnementsbetaling til Midtjysk Elforsyning - fremgår 
bl.a.: 
 

» Energiklagenævnets bemærkninger 
… Endvidere lægger flertallet til grund, at afbrydelsen af strømforsynin-
gen den 7. september 1999 ikke var varslet på anden måde, end at det 
af betalingshenstandsmeddelelsen af 22. juli 1999 fremgik, at ved 
manglende overholdelse af aftalen ville forsyningsvirksomheden se sig 
nødsaget til - uden yderligere varsel - at aflægge et inkassobesøg med 
risiko for afbrydelse af elforsyningen, medmindre der blev betalt eller 
stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt elforbrug. 
Det findes herefter urimeligt og i manglende overensstemmelse med 
pkt. 4 og 6 i de vejledende retningslinier for restanceinddrivelse, at 
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Midtjysk Elforsyning i forbindelse med inkassobesøget på klagers bo-
pæl uden fastsættelse af ny betalingsfrist og uden særskilt varsel af-
brød strømforsyningen. 
Herved afskar forsyningsvirksomheden reelt klageren fra forinden af-
brydelsen enten at dokumentere det skyldige beløbs betaling eller at 
stille sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, uagtet det i retningsli-
niernes pkt. 4 - også for tilfælde, som omhandler misligholdelse af frivil-
ligt forlig efter pkt. 3 - er anført, at der ”meddeles forbrugeren” bl.a. at 
forsyningen vil blive afbrudt, medmindre...”. Det bemærkes i den forbin-
delse, at en forsyningsafbrydelse må anses for et alvorligt indgreb på 
grund af de potentielle konsekvenser heraf, og at formålet med ret-
ningslinierne bl.a. er at give forbrugeren en reel mulighed for at fore-
bygge forsyningsafbrydelse. Dette er tidligere fremhævet i Elprisudval-
gets skrivelse af 5. maj 1982." 
Energiklagenævnets afgørelse 
Energitilsynets afgørelse af 2. marts 2001 ændres således, at den for-
syningsafbrydelse, som Midtjysk Elforsyning har foretaget uden særskilt 
varsel, ikke findes at opfylde rimelighedskravet i elforsyningslovens § 6, 
stk. 3. … « 

 
 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1 A: Acontoregning for perioden 16. maj 2008-15. august 2008, 

fakturanr. 202378907 af 14. august 2008 lydende på kr. 

917,65 

Bilag 1 B: Samme a conto regning indsendt af klager, men adresseret til 

 

Bilag 2: Rykkerskrivelse af 24. september 2008 på kr. 1.025,06; 

sendt til  

Bilag 3: Rykkerskrivelse af 8. oktober 2008 på kr. 1.129,06; sendt til 

 (bilag 3). 

Bilag 4: Genåbningsblanket.  
 
 

   

















   

  

        
          

          
      

   
              

         
            

         
               

       

          
     

          

          
        

      
           

       
         

      

     
           

          
              

           
        

             
     

           
            

            
 

         
          

           
          

 
 



   

   
             
             
              

              
         

              
          

         
 

   
            

            
        

             
        

      

             
           
  

         
      

         
       

   
        
             

           
        

        

          
          

              
              

           
          

               
 

 
 



   

            
          

    

    
       

           
            

           
             

  

     
             

       
         

        

      
          

           
         
           

         

           
               

           
    

          
   

     

 

 






