ANKENÆVNETS AFGØRELSE
3/1920-0101-0047
/BA

Klager:

1) DMH &
2) KJ
begge boende:
E
5672 Broby

Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.

72 26 82 00

Fax

33 18 14 29

CVR-nr. 64 96 46 15
post@energianke.dk

www.energianke.dk

Indklaget energiselskab:

Faaborg Elforsyning A/S
Sundvænget 5
5600 Fåborg
CVR 2560 5640

Klageemne:

Lukkesag ▪ Indsigelse mod varsel om lukning
for elektricitet på nuværende adresse for en anden indflytters gæld på en tidligere adresse.

Ankenævnets sammensætning

Poul Gorm Nielsen, formand
Anders Hjort Jensen, Forbrugerrådet
Niels-Ole Bjerregaard, Forbrugerrådet
Lis Holst Andersen Dansk Energi
Per Ebert, Dansk Energi
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SAGSFREMSTILLING

Perioden, der klages over: 3. januar 2003 – 29. februar 2004 samt i perioden 13. januar 2004 – 15. marts 2004.
Påklaget beløb: (28.622,20 + 2.409,33) kr. = 31.031,53 kr.
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 4. februar 2005.
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 2. februar 2005.
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 16. februar 2005.
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. juni 2005.

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB
I slutningen af år 2003 flyttede klager 1) ind i en lejlighed på adressen E i
Broby.
Ca. et års tid efter flyttede klager 2) ind på samme adresse.
Godt 3 måneder senere rettede indklagede henvendelse til klager 2) med
krav om betaling for den gæld, som han havde oparbejdet på sine tidligere
adresser. Indklagede oplyste samtidigt, at såfremt klager 2)’s tidligere oparbejdede gæld ikke blev betalt, ville der blive afbrudt for elforsyningen
til den med klager 1) fælles bopæl på E i Broby (bilag 1).
Klagernes advokat har på vegne sine klienter rettet henvendelse til ankenævnet med en klage over elselskabets afgørelse og fremgangsmåde.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER
Klagerens krav: Frafald af kravet om elafbrydelse på adressen Skovvej
9, i Broby.
Klagerens begrundelse: Klagerne har gjort gældende, at indklagede ikke
har ret til at foretage elafbrydelse på deres nuværende adresse grundet elrestancer, der alene var oparbejdet af klager 2) på andre og tidligere adresser.
Endvidere er det gjort gældende, at den af indklagede fremsendte henvisning til ”Vejledning om tabsbegrænsning og restance” som indklagede
udøver sin praksis efter, heller ikke giver ret til elafbrydelse.
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Indklagedes standpunkt til klagerens krav: At der kan afbrydes for elforsyningen på E, Broby, hvis klager 2) ikke betaler den af ham oparbejdede gæld på andre og tidligere forbrugsadresser til indklagede.
Indklagedes begrundelse: Indklagede begrunder bl.a. sit krav med, at
klager 2) den 7. december 2004 selv pr. telefon har oplyst, at han fra 1.
oktober 2004 havde folkeregisteradresse på E, Broby (bilag 2). Klager 2)
oplyste samtidig, at han var medforbruger på E, Broby. Derved blev han
af indklagede ligestillet med den oprindelige lejer af lejligheden på adresse, klager 1).
Indklagede har udsendt lukkevarsel på baggrund af klager 2)’s tidligere
oparbejdede gæld fra andre adresser. Som begrundelse for en lukning af
elektriciteten, henviste indklagede i øvrigt til, at elselskabet følger ”Vejledning om tabsbegrænsning og restance”, udgivet af DE (Dansk Energi).
Indklagede har henvist til punkterne 3.3 om ”Manglende betaling – fraflyttede kunder” og 8.3 om ”Restanceproceduren” (bilag 3).

BILAG TIL SAGEN
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:

”Lukkevarsling – Flytteafregning” af 2. februar 2005.
Indklagedes skærmprint vedrørende oplysning om kundeforhold.
Uddrag af DE’s vejledning.
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NÆVNETS BEMÆRKNINGER
Klageren KJ flyttede i oktober 2004 ind på adressen E i Broby, hvor klageren DMH havde boet siden december 2003.
KJ havde inden indflytningen på den nu fælles adresse hos DMH en gæld,
der pr. 2. februar 2005 var opgjort til 28.622,20 kr. Gælden angik hans elforbrug på tidligere adresser.
Klageren KJ havde ved indflytningen kontaktet indklagede og tilmeldt sig
som forbruger på den nu fælles adresse i Broby.
Efter gældende retstilstand kan en kreditor ikke pålægge en tredje person
solidarisk hæftelse for en debitors forfaldne gæld, medmindre en sådan
hæftelse følger af gældende lovgivning eller hæftelsen er påtaget i henhold til en særskilt aftale herom.
Det forhold, at klageren KJ tilmelder sig som forbruger på den fælles
adresse, indebærer ikke, at indklagede kan inddrage klageren DMH som
meddebitor for en hende uvedkommende restance for elforbrug. Derimod
har den foretagne fælles tilmelding den virkning, at begge klagere hæfter
solidarisk for det fremtidige elforbrug.
Da indklagede således ikke har haft noget retligt grundlag for at inddrive
gælden fra klageren KJ hos klageren DMH, har indklagede heller ikke adgang til at benytte sig af det tvangsmiddel, som en afbrydelse af elforsyningen er, til den fælles adresse. Indklagede er alene henvist til at søge
gælden fra klageren KJ inddrevet ved at iværksætte sædvanlig inkassoprocedure.
Nævnet finder derfor, at indklagedes handlemåde med at udsende lukkevarsel pr. 2. februar 2005 og fastholde retten hertil i denne sag må karakteriseres som urimelig, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, stk. 4.
Med omkostningerne forholdes således, at indklagede til ankenævnet skal
betale 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.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren i medfør af ankenævnets vedtægter § 23, stk. 2.

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse
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AFGØRELSE

Ankenævnet giver klagerne, DMH og KJ, medhold i kravet om, at indklagede, Faaborg Elforsyning A/S, ikke kan afbryde for elforsyningen til den
fælles adresse, E, Broby for den gæld, som KJ har oparbejdet inden indflytning på den fælles adresse.

Faaborg Elforsyning A/S skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale
7.000 kr., der skal betales 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrencestyrelsens opkrævning af beløbet.

Ankenævnet på Energiområdet, den 1. juli 2005

