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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Ikke specificeret. 
 
Påklaget beløb: 19,345,38 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 17. september 
2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 22. september 2006 / 31. ju-
li 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. marts 2008. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 17. marts 2008. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 26. september 2008. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Kravet størrelse 
Sagen vedrører et betalingskrav for elforbrug, der tager udgangspunkt i: 
 

- Årsopgørelse - faktura nr. 170019393  af 4. maj 2006 for el-forbrug i 
perioden 13.07.2005 - 15.04.2006 - på 15.538,79 kr. (bilag 1). End-
videre fremgår det, at der yderligere skyldes et beløb på 6.548,62 kr., 
i alt 22.087,41 kr. 

 
- Betalingsaftale af 30. maj 2006 (bilag 2) for afdrag af gælden på 

15.538,79 kr. fra årsopgørelsen med tillæg af gebyr på 100 kr. samt 
renter på 590,92 kr. 

 
- Årsopgørelse - faktura nr. 100101821af 18. maj 2007 for el-forbrug i 

perioden 16.04.2006 - 15.04.2007 på 866,53 kr. (bilag 3) med tillæg 
af skyldigt beløb fra tidligere, i alt et betalingskrav på 20.263,28 kr. 

 
På restanceopgørelse af 18.07.2007 er den samlede gæld opgjort til 
20.747,91 kr. (bilag 4). 
 
På kontooversigt pr. 17.07.2008 er den aktuelle, skyldige saldo opgjort til 
22.556,16 kr. (bilag 5).  
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Øvrigt klagepunkt 
Endvidere omhandler sagen, at klager ikke kan få en aftalt en ny rimelig af-
dragsordning samt proceduren og pris for retablering af afbrudt elforsyning. 
 
Omstændigheder 
Klager og hendes mand havde i en periode boet fast i ægteparrets sommer-
hus. Efterfølgende fik parret en stor efterregning. 
 
Klager indgik en afdragsordning med indklagede. Klager havde dog ikke et 
arbejde og kunne af økonomiske årsager ikke klare at betale aftalens måned-
lige afdrag på 1.622,96 kr. 
 
Da aftalen ikke blev overholdt, afbrød indklagede for elforsyningen, og æg-
teparret har siden klaret sig med egen strømforsyning via en generator. 
 
Klagers mand er siden blevet syg, og klager har derfor ønsket at få retableret 
forsyningen. 
 
Klager har forespurgt om muligheden for at indgå en ny afdragsordning. Da 
klager nu har fået et arbejdet, ville hun bedre være i stand til at betale af-
drag. 
 
En ny ordning er blevet afvist af indklagede, som dog under klagesagens 
forløb har indvilliget i at indgå en ny aftale. Det er dog stillet som forudsæt-
ning, at klager betaler alle afdrag eller stiller sikkerhed i form af depositum, 
før indklagede vil retablere elforsyningen. 
 
Indklagede har sat depositum til kr. 8.850,00 svarende til ½ års forbrug 
(5.000 kWh á kr. 1,77). 
 
Klager har fundet en alternativ elleverandør og har stillet sig uforstående 
over for, at hun ikke kan få retableret sin forsyning. 
 
Endvidere har klager fundet, at størrelsen af det forlangte depositum var for 
stort og har afvist indklagedes tilbud. 
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Etablering af en rimelig afdragsordning samt reetablering 
af elforsyningen med et mere rimeligt depositum. 
 
 
Klagerens begrundelse: Klager har ikke betalt for en efterregning pålyden-
de kr. 19.345,38, da hun har haft finansielle vanskeligheder og har været på 
bistandshjælp. Klager har nu fået fast arbejde, og er dermed i stand til at 
overholde en afdragsordning.  
 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. 
 
 
Indklagedes begrundelse: I maj 2006 ønskede klager at få oprettet en beta-
lingsaftale på hendes årsopgørelse. Betalingsaftalen blev aftalt til at løbe 
over 10 afdrag med første afdrag til betaling den 1. juni 2006, og herefter 
hver måned sideløbende med kundens a conto-regninger.  
 
Indklagede modtog indbetaling af 1. rate den 6. juli 2006, én måned efter 
betalingsfristen, mens 2. rate med forfald den 3. juli 2006 ikke blev betalt.  
 
Den 24. august 2006 blev elforsyningen afbrudt på grund af misligholdt be-
talingsaftale. 
 
I november fik klager oplyst, at hun mod betaling af depositum på 3.000 kr. 
kunne få elforsyningen genåbnet, men indklagede hørte ikke yderligere fra 
klager. 
 
I juli 2007 tilbød klager at betale kr. 1.000 om måneden, men indklagede 
afviste med henvisning til tidligere misligholdelse af en betalingsaftale og 
manglende modtagelse af de aftalte 3.000 kr. 
 
Indklagede har ikke modtaget indbetalinger fra klager siden den 6. juli 2006, 
og derfor er installationen. gentilsluttet 
 
Den 22. april 2008 sendte klager en mail, hvor hun med henvisning til leve-
ringsbetingelser spurgte til, hvor meget hun skulle betale i depositum for at 
få gentilsluttet installationen. Indklagede anførte, at der skulle betales et de-
positum svarende til ½ års forbrug, for klagers vedkommende 5.000 kWh á 
kr. 1,77, i alt 8.850,00. 
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Uddrag af »SEAS-NVE’S LEVERINGSBETINGELSER« 
 
 
 

9.3 Overskridelse af betalingsfrist, restance-procedure og afbrydelse 
 
Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, fremsender 
SEASNVE en betalingspåmindelse med ny en betalingsfrist. Der opkræ-
ves gebyr for denne betalingspåmindelse. 
Overskrider kunden betalingsfristen i betalingspåmindelsen, fremsender 
SEAS-NVE et inkassovarsel med en ny betalingsfrist. I inkassovarslet bli-
ver det oplyst, at det skyldige beløb vil blive forsøgt inkasseret ved et in-
kassobesøg. Det fremgår af inkassovarslet, at et inkassobesøg kan und-
gås, hvis kunden senest på den i inkassovarslet angivne sidste rettidige 
betalingsdato:  
•  betaler det i varslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller 
• træffer aftale om en betalingsordning for det i inkassovarslet opgjorte 

beløb med påløbne omkostninger eller  
• stiller sikkerhed for betalingen for fremtidig el-levering. I dette tilfælde vil 

det skyldige beløb blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. 
Der opkræves gebyr for dette inkassovarsel. 
Overskrides betalingsfristen i inkassovarslet, gennemfører SEAS-NVE et 
inkassobesøg. Hvis det skyldige beløb ikke betales, eller der ikke kan stil-
les sikkerhed, afbrydes elforsyningen. Det skyldige beløb vil blive inddre-
vet ved ekstern inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne 
til inkassobesøg, en eventuel afbrydelse, ekstern inkassobehandling og 
gentilslutning. 
SEAS-NVE opkræver renter i henhold til Renteloven. 
SEAS-NVE har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplys-
ningsbureauer. 
Restanceproceduren gennemføres i henhold til “Vejledning om restance-
inddrivelse”, der kan fås ved henvendelse til SEAS-NVE. 
 
 
9.4 Sikkerhedsstillelse 
 
SEAS-NVE er berettiget til at forlange kontant depositum eller anden form 
for sikkerhedsstillelse for betaling for fremtidig el-levering, når SEAS-NVE 
i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i 
restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. 
I SEAS-NVE’s vurdering kan indgå kreditanmærkninger i anerkendte kre-
ditoplysningsbureauer eller det forhold, at kunden ikke kan identificeres i 
Folkeregistret. For erhvervsdrivende og boer kan SEAS-NVE lægge en 
særlig vurdering til grund. 
Krav om depositum fremsættes skriftligt med oplysning om sidste rettidige 
betalingsdato. Beløbets størrelse fastsættes ud fra en individuel vurdering 
af, hvad der er nødvendigt for at undgå tab. 
Et kontant depositum forrentes ikke. En evt. rente, som SEAS-NVE opnår 
af beløbet, dækker de omkostninger, der er forbundet med administratio-
nen af det kontante depositum. En anden form for tilstrækkelig sikkerhed 
kan være en anfordringsgaranti udstedt af en anerkendt bank. 
Undlader kunden at stille en krævet sikkerhed, har SEAS-NVE ret til at 
afbryde forsyningen. 
Eventuelle følger af en afbrydelse af el-leveringen er SEAS-NVE uved-
kommende. 
SEAS-NVE frigiver en stillet sikkerhed, når kunden igennem et år har be-
talt rettidigt, medmindre SEAS-NVE i den konkrete situation på ny vurde-
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rer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalings-
krav kan blive uerholdelige. 
I stedet for at stille krav om sikkerhed kan SEAS-NVE vælge at tilbyde 
kunden at forudbetale el-leveringen månedsvis eller kvartalsvis. 
Omkostninger forbundet med administration af forudbetalingen skal beta-
les af kunden. 

 

BILAG TIL SAGEN 
 
Bilag 1: Årsopgørelse faktura nr. 17001393 af den 4. maj 2006 stor kr. 

15.538,79. 
 
Bilag 2: Betalingsaftale af den 30. maj 2006. 
 
Bilag 3: Årsopgørelse faktura nr. 100101821 af den 18. maj 2007 stor kr. 

20.263,28. 
 
Bilag 4: Restanceoversigt af 18. juli 2007. 
 
Bilag 5: Konto- og saldooversigt pr. 17. juli 2008. 
 
 
 
 

   





























   

  

        
          

          
      

            
           

           
 

              
          

          
             

      

         
           

          
        

            
             

           

            
            

        
 

            
         

                   
            

    

     

 
 






