ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

4/1920-0101-0013
/NKO

Klager:
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.

72 26 82 00

Fax

33 18 14 29

CVR-nr. 28 45 81 85
post@energianke.dk

Indklaget energiselskab:

Københavns Energi Holding A/S
(CVR 1005 1460) &
KE Kunde A/S (CVR 2550 2108)
v

/ KE Marked A/S (CVR 2550 1861)
Ørestadsboulevard 35
2300 København S

Klageemne:

Regningsklage ▪ Indsigelse mod flytteregning for forbrug på tidligere adresse.

Ankenævnets sammensætning

Poul Gorm Nielsen (formand)
Sonny Kristoffersen (Forbrugerrådet)
Niels-Ole Bjerregaard (Forbrugerrådet)
Per Ebert (Dansk Energi)
Jan Johansen (Dansk Energi)

www.energianke.dk
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SAGSFREMSTILLING
Sagen har tidligere været behandlet af ankenævnet, der den 11. oktober
2005 traf følgende afgørelse:
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

3/1920-0101 -0089
/NKO

Klager:
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.

72 26 82 00

Fax

33181429

CVR-nr. 28 45 81 85
post@energianke.dk

Indklaget energiselskab:

Københavns Energi
KEKundeA/S
(CVR 2550 2108)
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

vi K E Marked AJS
CVR. 2550 1861

Klageemne:

Regningsklage • Efterregning. Indsigelse
mod regning, der er udsendt 3½ år efter
fraflytning og udstedelse af flytteregning.

Ankenævnets sammensætning

Poul Gorm Nielsen (fonnand)
Anders Hjort Jensen (Forbrugerrådet - tillagt 2 stemmer)
Per Ebert (Dansk Energi)
Jan Johansen (Dansk Energi)

www.energianke.dk
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SAGSFREMSTILLING
Perioden, der klages over:

Ar 2000 -

2001.

Påklaget beløb: 2.121,95 kr.
Klagen indbragt for det indklaged e energiselskab: I 2001 og marts 2005.
Klageform ular modtaget i Ankenæv net den: 3. maj 2005.
Sagen behandlet på ankenævnets møde·den: 30. september 2005.

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB
I november 2001 fraflyttede klageren sin bopæl i København, og klageren
meddelte dette til indklagede . Klageren modtog derefter en flytteafregning,
og klageren betalte herefter, hvad kan skyldte.
Den 21. april 2005 fremsendte indklagedes inkassoadvokat en regning til
klageren på i alt 2. 121,95 kr. for klagerens elforbrug på den fraflyttede
adresse (bilag 1). Heraf var de 500 kr. inkassoomkostninger.
Beløbet vedrørte en flytteregning med forfaldsdato den 4. oktober 200 1
samt en efterfølgende totalopgørelse med forfaldsdato den 5. november
2001.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER
Klagerens krav: Klageren ønsker 2.121 ,95 kr. tilbagebetalt.
Klagerens begrundelse: Til støtte for sit krav har klageren anført, at klageren betalte regningern e for over 4½ år siden. Klageren kan ikke længere finde sine kvitteringe r, da der er gået så lang tid.
Klageren har oplyst, at han ikke ved, om han modtog en rykker fra indklagede i februar 2002.

Indklaged es standpun kt til klagerens krav: Indklagede fastholder sit krav
om betaling af udeståendet på 1.621,95 kr. samt omkostninger til inkasso på
500 kr., i alt 2121,95 kr.
Indklaged es begrundelse: Indklagede anfører, at beløbet omhandler to på
hinanden følgende a conto regninger og en efterfølgende flytteregning med
forfaldsdato den 4. oktober 2001.
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Begge a conto regninger blev modregnet på flytteregningen, selv om klageren ikke have betalt disse.
Umiddelbart efter fremsendelsen af flytteregningen sendte indklagede en total-opgørelse til klageren med forfaldsdato den 5. novembe r 2001. På denne
opgørelse fremgik de to a conto regninge r samt flytteregningen.
Indklagede har ikke registreret, at klageren har betalt flytteregningen eller
total-opgørelsen.
Flytteregningen og totalopgørelsen blev ·adresseret til klager på den af klager til selskabet oplyste nye adresse.
Den 29. februar 2002 fik indklagede via CPR registeret oplyst en ny adresse
på klager. Der blev fremsendte en rykker til denne adresse.
I starten af januar 2005 fik indklage nde oplysnin g om klagerens nuværende
korrekte adresse, hvorfor indklage de genoptog rykkerproceduren med inkassovarsel medio januar 2005.
Da klageren har aftaget el på den tidligere adresse, og da klageren er blevet
rykket på de forskellige adresser, fastholder indklagede betalingskravet.
BILAG TIL SAGEN

Bilag I:

lnkass-0regning af 21. april 2005 fra indklagedes inkassoadvokat.
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LINDORFF A/S
188003071
Roskildevej 342 - 2630 Tåstrup
Telefon 70 26 86 10 - Telefax 70 26 86 01
Bankkonto: 4180-4180635653
CVR-NR.: 17473182

640

!BILAG: ::L
1
1'""

.X

( Dato:

21/04/05

'---- -

J.nr.: ·-·---- -- - - ___ ____

1_88003071 ___ ·····--·-··· .... ·····-·-·· ____

J

l

Det er overdraget os, at inkassere Deres nedennævnte gæld til:
Københavns Energi
Ø,·estads Boulevard 35
2300 København S
Hovedstol
Renter tom. 21/04-05
Inkassoomkostninger
Øvrige omkostninger

kr.
kr.
kr.
kr.

l.621,95
0,00
500,00
0,00

I alt (foruden yderligere renter}

kr.

2.121,95

Gælden vedrører: KE-Kundenr. 80320754
Den til enhver tid resterende hovedstol forrentes med Nationalbankens udlånsrente+ 7% Pr. Ar
Betaling skal.ske· senest 10 dage fra dato. Undlades betalin2 vil dette medføre yderligere omkostninger og retslig inddrivel_se.
-

.
.
.
Vi skal gøre Dem' opmærksom på, at indberetning til kreditinformationsselskaber kan ske i
overensstemmelsp"
med.
reglerne i Persondataloven.
1, ·. ·. ,.
'

Henvend~lse

og direkte indbetaling til kreditor fritager Dem ikke for betaling af inkassoomkostninger.

Der tages forbehold for forhøjelse af kravet som følge af efterfakturering.
Med venlig hilsen
LINDORFF AJS .
Inkassoafdelingen

Ved ,overførsel fi"a indbetalers konto
Reg. nr./KontonrJGirokontonr.

Underskrift

KVITTERING
lndbetaling1skort

Beløbsmodtager

86887991

LINDORFF A/S
Roskildevej 342
2630 Tåstrup

Kortart

BetalingsID

71

020001880030717

Kreditor ru.

Forfaldsdato

86887991

01/05-05

Indbetaler

Beløbsmodtager

86887991

LINDORFF A/S
Roskildevej 342
2630 Tåstrup

Indbetalingsstedets notering

Kvittering

Kan indbetales i banker,
sparekasser og posthuse
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive I denne rubrff<

FIK 65 (05-96) 347

=~e~~~~':;;!.~
-

fot belalngsmldlelS gylog/,ed.

J.nr.

>71<020001880030717+86887991<
~

.. •. :·-

·

. .·

.·-_ ··:. .- ..:;-_
:·-:~.·-:.-:{\\·;:~_:_-_.}"· ~:··
. ·..-:-:-::. ..

~

. ·.- .·

188003071
640

.. '-.'-:... i."':·~--..._·.: . . ....: .
:---·.·.

7
4/1920-0101-0013

5
3/1920-0101-0 089

·NÆVNETS BEMÆRKNINGER
Parterne er enige om, at klageren indtil fraflytningen løbende er afkrævet a
conto betalinger fra indklagede.
Ved klagerens fraflytning i november 2001 og dermed opsigelse af kundeforholdet sendte indklaged e først en flytteregning til den adresse, som klageren havde oplyst i flyttemedd elelsen. På denne havde indklaged e krediteret
(fratrukket) to a conto opkrævninger, selv om disse ikke var betalt.
Efterfølge nde sendte indklaged e en totalopgørelse til samme adresse, der
indeholdt beløbet fra flytteregn ingen samt de to ubetalte a conto opregninger.
Klageren har gjort gældende, at alle beløb skulle være blevet betalt, men
klageren har nu efter mere end 4 år ikke gemt kvitteringe r for betalingerne.
Indklagede har derimod gjort gældende, at beløbene på totalopgør elsen ikke
er blevet betalt. Indklaged e sendte derfor - efter at have forespurgt om ny
adresse i CPR-regis tret - i februar 2002 en rykker, som der ikke var nogen
reaktion på.
Herefter foretog indklaged e efter det oplyste sig ikke yderligere førend i januar 2005, hvor indklagede igen - efter at fået oplyst en ny adresse til klageren - rykkede for betaling. Da beløbene fortsat ikke blev betalt, blev fordringen sendt til ekstern inkasso med en hovedstol på 1.621,95 kr.
Indklaged e har under sagen anført, at den manglende opkrævnin g af to a
conto bidrag på selve flytteregn ingen skyldes den måde, indklaged es faktureringssys tem er tilrettelagt. Ved flytteafregninger modregne s a conto betalinger, selv om de ikke var betalt
Da klageren ikke har kunnet dokument ere betaling af de i sagen omtvisted e
beløb, fx ved kopi af betalingsk vitteringer , finder nævnet, at det ikke uden
yderligere bevisførelse, fx i form af parts- og vidneforkl aringer under strafansvar, kan afgøres, om betaling er sket. Da en sådan bevisførelse ikke kan
ske ved nævnet, finder nævnet dette spørgsmål for uegnet til behandlin g, jf.
§ 15 i ankenævn ets vedtægter .
Herefter lægger nævnet til grund, at indklagede s betalingskrav ikke er forældet efter den 5-årige forældelse sfrist i forældelsesloven fra 1908.
Nævnet er dog af den opfattelse , at klageren - der er overbevis t om at have
betalt opkrævet beløb på flytteafreg ningen - er bibragt den opfattelse, at han
har betalt, hvad han skulle. Da han herefter ikke modtager yderligere fra
indklagede, har han efter nævnets opfattelse med føje indrettet sig herpå.
Klageren har således været i god tro.
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Under hensyn hertil og til den måde, som indklagede har tilrettelagt sit faktureringssystem, kan klagerens fortsatte gode tro alene tilskrives indklagedes forhold_ I denne situation må kreditor fremsætte krav om efterbetaling
inden for en rimelig tid, jf. herved principperne om condictio indebiti.
Indklagede har i en periode på mere end 3 år foretaget ikke aktivt eftersøgt
klagerens nye adresse, og kravet om efterbetaling kan derfor med sikkerhed
først antages at være kommet til klagerens kendskab mere end 3 år efter, at
klageren modtog sin flytteafregning. Årsagen hertil kan alene tilskrives indklagede. Af disse grunde finder nævnet, at indklagede herved har udvist en
retsfoi1abende passivitet og derfor nu har fortabt kravet på efterbetaling .

I overensstem melse med nævnets tidligere praksis bemærker nævnet, at det
efter nævnets opfattelse påhviler en energivirkso mhed endeligt at opgøre et
betalingsfor hold snarest muligt og senest 12 måneder efter fraflytning eller
kundeophør , når slutaflæsnin g er modtaget. Energivirks omheden bør endvidere ved den umiddelbare slutopgørels e udtrykkelig og særligt fremhævet
angive, at denne er foreløbig og tage forbehold for, at en efterreguleri ng kan
blive foretaget
Nævnet giver derfor klageren medhold, således at han fritages for betaling
af 1.621,95 kr. samt efterfølgend e gebyrer og inkassoomk ostninger.
Med omkostning erne forholdes således, at indklagede til ankenævnet skal
betale sagens omkostning er på 7 .000 kr., jf. § 24, stk. l, nr. 2 i ankenævnet s
vedtægter og pkt. I a i bilaget til vedtægterne, jf. § 3 i bekendtgøre lsen om
omkostning er ved godkendte, private klage- eller ankenævn.
Klagegebyre t tilbagebetales til klageren i medfør af ankenævnet s vedtægter
§ 23, stk. 2.

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse
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AFG ØRE LSE
Klageren,
, fritages for indklagedes (K E
Kunde A/S's) krav om efterbe taling af 1.621,95 kr. og efterfø
lgende påløbne gebyre r og inkassoomkostninger.
Køben havns Energi (K E Kunde AJS) skal i sagsomkostninger
til anken ævnet betale 7 .000 kr., der skal betale s 30 dage efter datoen for
udsend else af
Konku rrence styrelsens opkræ vning af beløbet.

Ankenævnet på Energi områd et, den

I

,U1\1A.

~"0

NinaK och
sagsbe handle r
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KLAGENS EFTERFØLGENDE INDHOLD OG FORLØB
Efter at nævnets afgørelse var udsendt til parterne, oplyste klageren imidlertid, at han allerede havde betalt det omtvistede beløb under forbehold til
indklagedes inkassoadvokat på tidspunktet for sagens afgørelse. Klageren
ønskede derfor afgørelsens konklusion ændret til et tilbagesøgningskrav.
Indklagede har anmodet om at få sagen genoptaget, da indklagede har anført, at ankenævnet ikke har været tilstrækkelig opmærksomt på sagens
hændelsesforløb og det antal henvendelser, som indklagede har rettet til klageren.
Ankenævnets formand har herefter besluttet at genoptage sagen med henblik
på en fornyet behandling i ankenævnet.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER I GENOPTAGELSESSAGEN
Klagerens krav: Tilbagebetaling af 2.121,95 kr.
Klagerens begrundelse: Til støtte for sit krav har klageren dels gentaget
det oprindelige anbringende om, om han betalte regningerne for over 4½ år
siden, dels at indklagede har udvist retsfortabende passivitet, således at ikke
har været forpligtet til at betale beløbet.
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Indklagede har fastholdt, at
indklagede var berettiget til at opkæve de 2.121,95 kr., som nu er blevet betalt af klageren
Indklagedes begrundelse: Indklagede har indsendt følgende begrundelse
for sit standpunkt:
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københavnsQ
,1,vkøKøbenhavns Energi
Ørestads Boulevard 35
OK-2300 København S

Ankenævnet på Energiområdet
Nyropsgade 30
1780 København V

fon:
kte:
ail:

3395 2301
2795 2393
jhei@ke.dk

b'.

www.ke.dk

R-nr.:

2550 1861

23. november 2005.
Sag 3/1920/0101-0089Sagsforløb:
Klager har meldt fraflytning til Københavns Energi, som efterfølgende fremsender
flytteregning med forfaldsdato 4. oktober 2001. Forinden flytteregningen har Københavns
Energi udstedt to acontoregninger til klager, som ikke er blevet betalt men som
standardmæssigt modregnes på f lytteregning. Københavns Energi fremsender derfor
umiddelbart efter flytteregningen en totalopgørelse, hvor både acontoregningerne og
flytteregningen opkræves samlet. Totalopgørelsen har forfaldsdato den 5. november 20011
og bliver ligesom flytteregning fremsendt til den adresse klager havde oplyst,
.
D:i klager ikke reagerede på de fremsendte regninger rykkade Københavns Energi for
betaling og da klager heller ikke reagerede på Københavns Energis rykkerskrivelser, rettede
Københavns Energi d. 29. maj 2002 henvendelse til CPR for oplysninger om klagers adresse.
Københavns Energi fremsendte efterfølgende rykkerskrivelser til klagers nye adresse og

indstillede herefter rykkerproceduren. Primo januar 2005 rettede Københavns Energi fornyet
henvendelse til CPR og fremsendte herefter yderligere rykkerskrivelse til klager m ed
inkassationsvarsel medio januar.
Sagen er overgået til eksternt inkassobureau i april 2005 og blev sat i bero den 13. maj 2005,
da Københavns Energi modtog henvendelse fra Ankenævnet. Efter Københavns Energis
første redegørelse til ankenævnet har klager indbetalt sin restance via eksternt
inkassobureau inklusivt inkassogebyr og rentetilskrive/se - i alt 2. 162,04 kr. Indbetalingen
har fundet sted uden at det eksterne inkassobureau har genoptaget sagen.

Ankenævnets afgørelse:
Ankenævnet har i sin afgørelse givet klager medhold i sin kl age og beg runder dette med at
klager med berettigelse kan have været i god tro omkring betaling af sine regninger samt at
Københavns Energi ved at gøre ophold i sine rykkerskrivelser har udvist retsfortabende
passivitet - uden at Ankenævnet dog nærmere anfører ud fra hvilke kriterier denne
passivitet er blevet dømt.

KE Marked AIS forestår kundeservice for Københavns Energi me·d tilhørende selskaber.
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københavns

Københavns Energis kommentarer:

Q

Ankenævnet har i sin afgørelse givet klager medhold i sin klage og begrunder dette med at
klager med berettigelse kan have været i god tro omkring betaling af sine regninger samt at
Københavns Energi ved at gøre ophold i sine rykkerskrivelser har udvi st retsfortabende
passivitet - uden at Ankenævnet dog nærmere anfører ud fra hvilke kriterier denne
passivitet er blevet dømt.
Københavns Energi har svært ved at anerkende Ankenævnets begrundelse om god tro.
Københavns Energi har udstedt to acontoregninger ti l klager uden at der er registreret
betaling fra klagers side. Efterfølgende har Københavns Energi udstedt flytteregning til
klager, som heller ikke er blevet betalt. Endelig har Københavns Energi en måned efter
fremsendelse af flytteregning fremsendt totalopgørelse til klager - hvor ubetalte
acontoregninger og flytteregning opkræves samlet. Heller ikke totalopgørelsen har klager
reageret på ifølge Københavns Energis registreringer.
Mens Københavns Energi ikke skal afvise at der kan forekomme tilfælde - omend dette er
sjældent - hvor en indbetaling ikke registreres korrekt, så må det betegnes som
altovervejende usandsynligt at klager skulle have foretaget tre på hinanden følgende
indbetalinger som ikke er registreret hos Københavns Energi. Af samme grund må det
betragtes som altovervejende sandsynligt at klager ikke har indbetalt hverken
acontoregninger, flytteregning eller totalopgørelsen fremsendt måneden efter fraflytning.
Københavns Energi mener således ikke at klager med berettigelse kan have været i god tro,
og mener at Ankenævnet som minimum må anmode klager om dokumentation for mindst
er:i,.af betalingerne - gerne l form af kontoudskrift fra klagers bankkonto.
Ved fremsendelse af totalopgørelse til klager allerede en måned efter flytteregning, har
Københavns Energi efterlevet A nikenævnets skærpede krav til slutafregning af kunder.
Københavns Energi har i tillæg til fremsendelse af totalopgørelse fremsendt efterfølgende
rykkerskrivelser for betaling og har to gange på egen hånd kontaktet Det Centrale
Personregister for information om klagers aktuelle adresse.
Københavns Energi skal medgive at have gjort ophold i sine rykkerskrivelser, men det
fremgår ikke klart af Ankenævnets afgørelse, hvordan et midlertidigt ophold mellem
rykkerskrivelse tre og fire kvalificerer som passivitet, der sætter den fem-årige
forældelsesfrist ud af kraft.
For at kunne an erkende Ankenævnets afgørelse, skal Københavns Energi derfor udbede sig
at Ankenævnet præciserer hvilke retningslinier, der fremover skal gælde for
rykkerproceduren - særligt hvor l ang tid der må gå mellem f.eks. rykker nr. tre og rykker nr.
fire før den fem-årige forældelsesfrist bortfalder.
Desuden undrer det Københavns Energi at Ankenævnet i sin redegørelse er opmærksomme
på at totalopgørelse er fremsendt t il klager allerede en måned efter fraflytning og at
Ankenævnet alligevel - i samme redegørelse - henstiller til at Københavns Energi endeligt
opgør et betali ngsforhold senest 12 måneder efter fraflytning, og at Ankenævnet bruger
denne skærpelse som delvis begrundelse for at give klager medhold.

KE Marked AIS forestår kundeservice for Københavns Energi med tilhørende selskaber.
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Endeligt undrer det Københavns Energi, at Ankenævnet ha~ !. ~ !
overskriften "Efterregning. Indsigelse mod regning, der er udstedt 3 ½ år efter fraflytni ng og
udstedelse af flytteregning." Som det turde fremgå, er der ikke tale om efterregning.
Totalopgørelse blev fremsendt til klager en måned efter flytteregning til den adresse klager
havde oplyst til Københavns Energi og efterfølgende korrespondance har indskrænket sig t il
rykkerskrivelser fra Københavns Energis side.

Hvorvidt klager har modtaget t otalopgørelse samt efterfølgende rykkerskrivelser kan
Københavns Energi naturligvis ikke afgøre. Hvis klager ikke har modtaget regni ngs-og
rykkerskrivelser fra Københavns Energi, vil det indebære at klager ikke har modtaget post på
de adresser, klager har oplyst til henholdsvis Københavns Energi og Det Centrale
Personregister. Dette forhold kan næppe lægges Københavns Energi til last.
Dansk Energis jurist, Torben J u ul Andersen, har udtalt følgende om sagen:
1. Først skal der tages stilling til betalingen.
Her er der tale om et bevisspørgsmål, som Energiankenævnet ikke kan tage stilling, og der bør
henvises til domstolene for en afklaring afdette spørgsmål.
2. Dernæst skal der tages stilling til forældelse.
KE's krav er under 5 år gammelt, og dermed ikke forældet.
3. Endelig om der har været udvist retsfortabende passivitet.
For at der er tale om retsfortabende passivitet, skal de·r være opfyldt 3 betingelser:
a.
Debitor skal være i god tro.
KE har gjort, hvad de kunne for at inddrive deres tilgodehavende, også efter at kunden er flyttet fra
adressen (fraflytning er sket i sep./okt. 2001)
1. gang: 5.10.2001 (forfaldsdatoen)
2. gang: 5. 11.2001 (forfaldsdatoen)
3. gang: feb. 2002
Kunden kan derfor ikke med føje have været i god tro, og slet ikke når kunden ikke har modtaget en
flytteregning /han måtte vide, at der skulle udarbejdes en flytteopgøre/se for forbruget af elektricitet).
Såfremt kunden har modtaget en flytteregning, kan kunden ikke forblive i god tro, når regningen ikke
betales.
Dermed er den første betingelse ikke opfyldt.
b.
Debitors vildfarelse må tilskrives kreditors forhold
KE har ikke kunne komme i kontakt med kunden, fordi kunden ikke har givet de rigtige oplysninger
om sin adresse. Det er kunden forpligtet til - det har Energiklagenævnet udtalt i en anden sag, og
kunden er forpligtet indtil de rigtige oplysninger foreligger.
Dermed er den anden betingelse ikke opfyldt.
c.
Fejlen er ikke hurtigt opdaget og berigtiget.
KE har ikke kunne gøre noget før, men har dog ladet tiden arbejde for sig.
Betingelse nr. 3 er opfyldt.
Da det er en forudsætning for at påstå retsfortabende passivitet, at alle 3 betingelser er opfyldt. To
betingelser kan ikke anses for opfyldt, hvorfor der ikke er tale om retsfortabende passivitet.

KE Marked AIS forestår kundeservice for Københavns Energi med tilhørende selskaber.
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Det e, de,For m;n =rdedng, at kunden er forpHgtet NI at betale
på sin tidligere forbrugsadresse.
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Såfremt Energiankenævnet er kommet til et andet resultat, kan det få fatale konsekvenser, idet
elselskaberne dermed reelt afskærer sig fra at få flyttekrav inddrevet, både i de tilfælde hvor kunden
oplyser forken adresse, og i de tilfælde, hvor elselskabet ikke foretager sig yderligere, end blot
meddele kunden om elselskabets udestående. Sidstnævnte medfører, at såfremt kunden flytter
tilbage i forsyningsområdet, vil kravet også være forældet, hvis der er gået mere end 3½ år efter
meddelelse om flytteudeståendet (retsfortabende passivitet). Jeg mener, at Energiankenævnet
strækker juraen mere end den kan holde, og sætter reelt forældelses/oven ud af kraft.

Københavns Energi s
ovenstående.

I v nligst udbede sig Ankenævnets stillingtagen samt besvarelse af

KE Marked AIS forestår kundeservice for Københavns Energi med tilhørende selskaber.
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Indklagede har endvidere bl.a. oplyst følgende i en mail af 04-01-2006:
”… vedhæftet de tre regninger ([bilag 1-3] … omhandlede. En
acontoregning med forfald 12.06.01, en acontoregning med forfald 03.08.01 samt flytteregningen med forfald 04.10.01. Alle
tre regninger var ubetalte og blev efterfølgende opkrævet samlet
med totalopgørelse med forfaldsdato 05.11.01. Jeg har ligeledes
vedhæftet dokumentation for totalopgørelse samt rykkerudstedelse per 29.05.2002.
Selve totalopgørelsen er ikke tilgængelig, da KE ikke indskannede sådanne før 31.05.2002. Filen "Totalopgørelse per
05.11.01" dokumenterer dog at en totalopgørelse er fremsendt.
Filen er et udskrift fra vores database og er desværre ikke særligt
oversigtelig, da der er tale om data overført fra vores gamle system til det nye. Det fremgår dog at de tre respektive regninger
har fået ny fælles forfaldsdato 05.11.01.”

BILAG TIL GENOPTAGELSESSAGEN
Bilag 1: A conto regning pr. 04-05-2001.
Bilag 1: A conto regning pr. 03-08-2001.
Bilag 3: Flytteregning pr. 01-09-2005

/BILAG:
DUPL

DUPLIKAT

EUGAS

Kundeservice

ACONTOREGNING

Arsafregnes i februar

Kundenummer:
SS-nummer:
Kvartal:

225-717-257
201
.................
.......... ....... .. .

:I!ort~ld$d åto/

12.'()6(01
41

Acontobeløb
25,00 % moms af

343,00
85, 75

343,00 kr.

428,75

Regningsbeløb i alt

Københavns Energi
Vognmagergade 8
DK 1149 København K
GIRO ov•uv•tu

Tlf. nr. 33 95 23 01
Ekspeditionstid: Mandag-fredag kl. 9-15, torsdag dog kl. 9-17
Fax nr. 33 95 24 49
CVR.nr. 25502108 KE Kunde A/S
ke@kk.dk/www.ke.dk
CVR.nr. 11434312 KE Energiforsyning
Afrives Inden betaling

KVITTERING

KA 71

Checks og lignende accepteres under forbehold af at

INDBETALINGSKORT
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse
Kreditornummer og beløbsmodtager

Betalings-ID og Indbetaler

FI konto nr.

84483397

pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant
betaling I pengeinstitut med terminal er det udelUkkende
pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket
beløb der er Indbetalt.
Kreditornummer og beløbsmodtager

FI konto nr.

Underskrift ved overførsel fra konto

84483397

Kvittering

_J

Kundenr.:
225-717-257 Kvt.: 201
~Kroner------.Øre--...--.,..------"Betalingsdato------------

428 75

--r-Kroner-----Øre---

428 75

12.06.01

.1----------------'--'--'--'----Dag-Måned-AR---'--'--'--'--'--'--Ti1 maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik
FIK 752 (10-00)

+71<122571725720109 +84483397<

Kundenr.:

225-717-257

Kvt.: 201

Bet al ing sbet in gel ser:
Forfaldsdato er sidste rettidige indbetalingsdato.
Betaler De senere end forfaldsdatoen, påføres restancegebyr samt evt. inkassogebyrer på næste
regning.
Københavns Energi forbeholder sig ret til at kræve efterbetaling i tilfælde, hvor der senere måtte
vise sig at være fejl ved måleren, fejl ved måleraflæsningen eller ved udregning af forbruget etc.

Måleroplysninger:
M ålernr: 9 61 5 2 2 Tarif : 4 3 - 8 normaltarif

HUSK AT AFMELDE MÅLERNE VED FLYTNING. DE HÆFTER FOR BETALING AF FORBRUGET OG
AFGIFTER, INDTIL DE HAR SKAFFET KØBENHAVNS ENERGI ADGANG TIL SKÆRINGSAFLÆSNING.

Obs:
Meddelelser til Københavns Energi kan ikke anføres på dette
kort, da det kun behandles maskinelt.
Indbetalingssteder:
Samtlige postkontorer,
Energis Kundeservice.

pengeinstitutter samt Københavns

Ved indbetaling direkte til Københavns Energi - kontant eller pr.
check - bedes indbetalingskortet medbragt eller medsendt.
Ved elektronisk indbetaling skal indbetalingskortets kodelinie
anvendes.
Betalingsservice:
Københavns Energis PBS-nummer er 0115 3390 debitorgruppenr. 02873.
Tilmelding til betaling via BS kan ske i Deres bank
eller på Deres posthus. BS-nummeret ses i øverste
ramme på regningens forside.

[BILAG:
DUPL

DUPLIKAT

EUGAS

Kundeservice

ACONTOREGNING

Arsafregnes i februar

Kundenummer:
BS-nummer:
Kvartal:

225-717-257
301

;::,.:"' .. :· .. ::,:.=-,.i([)· ... :"!·· ....

i

lefdrfåldsååto:
41

Acontobeløb
Restancegebyr
Inkassogebyr

343,00
55,00
80,00

Regningsbeløb uden moms
25,00 % moms af
478,00 kr.

4 78, 00
119,50

Regningsbeløb i alt

597,50

Københavns Energi
Vognmagergade 8
DK 1149 København K
GIRO 6000401

Tlf. nr. 33 95 23 01
Ekspeditionstid: Mandag-fredag kl. 9-15, torsdag dog kl. 9-17
Fax nr. 33 95 24 49
CVR.nr. 25502108 KE Kunde A/S
ke@kk.dk/www.ke.dk
CVR.nr. 11434312 KE Energiforsyning
Afrives Inden betaling

,·l!;._..;;;;.c;"""-'--'--'~==""'--"-=""=''-""'"""'"""'~~==='--'+-...:.K::.:a.:..:.n...:.be.:..t::.:al::.:e.:..s.:..,ipe=n"'-ge::.:in:.::s:.:ti:.::tu:.:t-=og"'--"...:..,:po...:.s::.:th:.::u::.:se...:..__
Betalings-ID og Indbetaler

Kreditornummer og beløbsmodtager

Checks og lignende accepteres under forbehold af at
pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant
betafing I pengeinstitut med terminal er det udelukkende
pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket
_be_1øb_d_er_er_i_nd_be_ta_1t_._ _ _ _ _ __
Kreditornummer og beløbsmodtager

FI konto nr. 84483397

FI konto nr. 84483397

Underskrift ved overførsel fra konto

Kvittering

_J

Kvt.: 301
Øre--'"""'"""_ _ _ ___.,Betalingsdato------,_......,--...---,-

597 50

KVITTERING

KA 71

INDBErALINGSKORT

Kundenr.:
225-717-257
-r-Kroner ·

85
87

----r-Kroner------,.øre-

597 50

03.09.01

TIi maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive I denne rubrik

+71<122571725730108 +84483397<

FIK 752 (10-00)

Kundenr.:

225-717-257

Kvt.: 301

Betalingsbetingelser:
Forfaldsdato er sidste rettidige indbetalingsdato.
Betaler De senere end forfaldsdatoen, påføres restancegebyr samt evt. inkassogebyrer på næste
regning.
Københavns Energi forbeholder sig ret til at kræve efterbetaling i tilfælde, hvor der senere måtte
vise sig at være fejl ved måleren, fejl ved måleraflæsningen eller ved udregning af forbruget etc.

Måleroplysninger:
Målernr: 961522 Tarif: 43 - B normaltarif

HUSK AT AFMELDE MÅLERNE VED FLYTNING. DE HÆFTER FOR BETALING AF FORBRUGET OG
AFGIFTER, INDTIL DE HAR SKAFFET KØBENHAVNS ENERGI ADGANG TIL SKÆRINGSAFLÆSNING.

Obs:
Meddelelser til Københavns Energi kan ikke anføres på dette
kort, da det kun behandles maskinelt.
Indbetalingssteder:
Samtlige postkontorer,
Energis Kundeservice.

pengeinstitutter samt Københavns

Ved indbetaling direkte til Københavns Energi - kontant eller pr.
check - bedes indbetalingskortet medbragt eller medsendt.
Ved elektronisk indbetaling skal indbetalingskortets kodelinie
anvendes.
Betalingsservice:
Københavns Energis PBS-nummer er 0115 3390 debitorgruppenr. 02873.
Tilmelding til betaling via BS kan ske i Deres bank
eller på Deres posthus. SS-nummeret ses i øverste
ramme på regningens forside.

/BILAG:
DUPLIKAT

Kundeservice

DUPL

EUGAS

FLYTTEREGNING

For perioden

02.02.01 - 03.09.01

Kundenummer:
SS-nummer:
Kvartal:

225-717-257
401

3A

nummer
930914
961522
Restancegebyr
Incassogebyr

208

781 kWh
337 kWh

545

983,28
424,28
-55,00
-80,00

125,9
125,9

Beløb i alt uden moms
Modregnet acontobeløb uden moms (se bagsiden)
Regningsbeløb i alt uden moms
25,00 % moms af afgiftspligtigt beløb

1.272,56
-796,00
476,56
119,14

476,56 kr.

Regningsbeløb i alt

H

*

43
43
85
87

595,70

hjemtaget
ansat efter skøn

Københavns Energi
Vognmagergade 8
DK 1149 København K
GIRO 6000401

Ekspeditionstid: Mandag-fredag kl. 9-15, torsdag dog kl. 9-17
Tlf. nr. 33 95 23 01
CVR.nr. 25502108 KE Kunde A/S
Fax nr. 33 95 24 49
CVR.nr. 11434312 KE Energiforsyning
ke@kk.dk/www.ke.dk
Afrives inden betaling

INDBETALINGSKORT
·•:...cLlc.;;;.lc.;;;.~'-"-'"---''-"-''-"-'""""'-'-"""'-""~---'-"==""--''-'--'-c;......'--'-'-"+-..:.;K:..:an:..:....::.be.:.ct:..:a:..:le.=.s..:.;iLpe::.n.:sgc:.e:::.:in.=.sti:::.:.t:..:ut::.og=.-'!...LPå:...r:.po:..:s:..:th:::.:u:..:s:..:e_
Betalings-ID og Indbetaler

Kreditornummer og beløbsmodtager

FI konto nr.

KVITTERING

KA 71

84483397

Checks og lignende accepteres under forbehold af at
pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant
betaling I pengeinstitut med terminal er det udelukkende
pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket
"'be""1ø_b_der_er"""ln'--dbe'-'-ta=1t=·-------Kreditornummer og beløbsmodtager

FI konto nr.

Underskrift ved overførsel fra konto

84483397

Kvittering

_J

Kundenr.: 225-717-257
Kvt.: 401
r-Kroner------Øre--.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,,,._ _ _ _.._Betalingsdato----,,.,,,."""'""""""'""--,,,---

595 70

----r-Kroner-----,..Øre-

04.10.01

595 70

_.__ _ _ _ _ _ _ _.___ _..........,......_....__ _ _ _ Dag-Måned-AR----..._."'--.....,..,.....,........._
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

+71<122571725740107 +84483397<

FIK 752 (10-00)

Kundenr.: 225-717-257

Kvt.: 401

Modregnet acontobeløb:
Omfatter de opkrævede acontobeløb i forbrugsperioden dels på den tidligere årsregning (tarif 03)
og dels på de efterfølgende acontoregninger.
Moms samt evt. særlige afgifter, der er opkrævet på acontoregningerne, er endeligt afregnet og
fratrækkes derfor ikke.
Bemærk: De opkrævede acontobeløb er fratrukket, selv om de eventuelt ikke er betalt.
Københavns Energis tilgodehavende kan derfor, foruden denne regning, også omfatte tidligere
ubetalte reaninaer.
Forbrugstariffer:
43: El - normaltarif

I regningsbeløbet er der indregnet følgende statsafgifter:
El:
Energiafgift
CO2-afgift
SO2-afgift

kr.
kr.
kr.

610,43
111,80
0,00

Statsafgifter på el fra 1. januar 2002
Prisen pr. kWh el indeholder følgende statsafgifter:
CO2-afgift
10,0 øre
Elafgift
56,6 øre
I elafgiften indgår en energiafgift med 52,0 øre, et elsparebidrag med 0,6 øre og
et distributionsbidrag med 4,0 øre.
Energiafgiften var 50,5 øre indtil 1. januar 2002.
Elv armekunder
Kunder, der har elvarme som hovedvarmekilde i helårsboliger kan få reduceret
energiafgiften med 6,5 øre pr. kWh (ekskl. moms) for den del af årsforbruget, som
overstiger 4.000 kWh.

Obs:
Meddelelser til Københavns Energi kan ikke anføres på dette
kort, da det kun behandles maskinelt.
Indbetalingssteder:
Samtlige postkontorer,
Energis Kundeservice.

pengeinstitutter samt Københavns

Ved indbetaling direkte til Københavns Energi - kontant eller pr.
check - bedes indbetalingskortet medbragt eller medsendt.
Ved elektronisk indbetaling skal indbetalingskortets kodelinie
anvendes.
Betalingsservice:
Københavns Energis PBS-nummer er 0115 3390 debitorgruppenr. 02873.
Tilmelding til betaling via BS kan ske i Deres bank
· eller på Deres posthus. SS-nummeret ses i øverste
ramme på regningens forside.

22
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NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har konstateret, at indklagede under den supplerende sagsbehandling i forbindelse med sagens genoptagelse har fremsendt dokumentation for
afsendelse af en a conto regning med forfald den 12. juni 2001, en a conto
regning med forfald den 3. august 2001 samt en flytteregning med forfald
den 1. oktober 2001.
Derudover har indklagede oplyst, at der er fremsendt en totalopgørelse til
klageren med forfaldsdato den 5. november 2001 til den adresse, som klageren havde oplyst at være flyttet til. Totalopgørelsen skulle efter indklagedes
oplysninger indeholde beløbet fra flytteregningen samt de to ubetalte a conto regninger. Tilsvarende har indklagede oplyst, at der er sendt to efterfølgende rykkerskrivelser for betaling af beløbet på totalopgørelsen.
Efter dansk rets almindelige bevisbyrderegler påhviler det afsenderen af en
meddelelse at dokumentere, at skriftlige meddelelser er afsendt og kommet
frem til modtageren.
Nævnet har i sin praksis indtaget den holdning, at når energiselskaber fremlægger kopier af breve, fx daterede velkomstbreve, regningskopier, rykkerbreve o. lign., er det som hovedregel tilstrækkelig dokumentation for, at sådanne breve anses for afsendt og må antages at være kommet frem.
Nævnet kan imidlertid konstatere, at indklagede har undladt at indsende kopi af den påståede afsendte totalopgørelse med forfaldsdato den 5. november
2001 og de påståede to rykkere til klageren fra henholdsvis 2001 og 2002.
Da indklagede herefter ikke kan anses for at have løftet sin bevisbyrde for
disse dokumenter, er det herefter fortsat nævnets opfattelse, at indklagede
siden afsendelsen af flytteregningen i 2001 ikke har sandsynliggjort, at indklagede har foretaget sig yderligere førend i januar 2005, hvor indklagede efter at fået oplyst en ny adresse til klageren - rykkede for betaling.
Da klageren har anført, at han var overbevist om at have betalt det opkrævet
beløb på flytteafregningen, må han anses at være bibragt den opfattelse, at
han i 2001 har betalt, hvad han skulle. Da han ikke har modtaget yderligere
fra indklagede førend januar 2005, og da indklagede har undladt at dokumentere noget andet, har han efter nævnets opfattelse med føje indrettet sig
herpå.
Nævnet finder således fortsat, at klageren må anses for at have været i den
fornødne gode tro, og at denne gode tro alene kan tilskrives indklagedes forhold.
Af disse grunde vurderer nævnet, at indklagede har udvist en retsfortabende
passivitet.

23
4/1920-0101-0013

Nævnet fastholder den oprindelige afgørelse, dog med den ændring, at indklagede skal tilbagebetale beløbet på 2.121,95 kr., som klageren under forbehold har indbetalt til indklagedes inkassoadvokat. I overensstemmelse
med rentelovens § 3, stk. 2, kan beløbet kræves forrentet 30 dage efter nedenstående dato.
Med omkostningerne forholdes således, at indklagede i den oprindelige sag
har betalt sagens omkostninger på 7.000 kr., jf. § 24, stk. 1, nr. 2 i ankenævnets vedtægter og pkt. 1 a i bilaget til vedtægterne, jf. § 3 i bekendtgørelsen
om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Der påløber herefter ikke yderligere sagsomkostninger.
Nævnet bemærker endvidere, at klagegebyret allerede er tilbagebetalt til
klageren i medfør af ankenævnets vedtægter§ 23, stk. 2

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse

AFGØRELSE

Indklagede, (Københavns Energi Holding A/S & KE Kunde A/S) skal inden
30 dage fra dato tilbagebetale 2.121,95 kr. til klageren,
. Beløbet forrentes efter renteloven efter 30 dage fra dato.
Indklagede skal ikke betale yderligere sagsomkostninger til ankenævnet.

27.FEB2006

QGorm
formand

I
for Nina Koch

