
Vær opmærksom på til- og framelding af el ved fraflytning m.v. 

Af: Karin Holm, jurist i Kolonihaveforbundet 

Forbundskontoret er ved flere lejligheder blevet kontaktet af Naturstyrelsen (jordejer), som har 
modtaget opkrævninger på el til haver i en forening. Styrelsen har bedt os om at sørge for, at disse 
opkrævninger bliver betalt, og at forholdene bringes i orden i foreningen. Der kan være flere grunde 
til, at disse opkrævninger er sendt til styrelsen i stedet for til havelejer: 

• Der sket en overdragelse af kolonihaven, men parterne har ikke sørget for at fra- og tilmelde 
el samtidig. Dermed kan der opstå en situation, hvor der ikke er en kontrakt om levering af 
el til kolonihaven. Som I vil kunne se i faktaboksen nedenfor, kan dette medføre, at 
elselskabet laver en kontrakt med jordejer i stedet for. Dette er jordejer naturligvis ikke 
interesseret i, og i kraft af lejekontrakten med forbundet eller kredsen sender de 
opkrævningen videre til os. 

• Havelejer har ikke betalt, og installationen er derfor blevet lukket. 
• Havelejer har afmeldt el uden at fraflytte. Fx fordi han eller hun ønsker at skifte til et andet 

elselskab, men dette er så ikke sket. 

Uanset årsagen har foreningen pligt til at sørge for, at medlemmerne framelder og tilmelder el 
således, at der altid er en kontrakt med et elselskab til de enkelte kolonihaver. Vi anbefaler derfor, at 
I tilføjer et afsnit om det i jeres nuværende procedure for overdragelse af haver, så I er sikre på, at 
dette er i orden. 

Det er naturligvis sværere med de to andre situationer, hvor der ikke er tale om overdragelser. Når I 
bliver opmærksomme på, at der er haver, der ikke har tilsluttet el, bør I kontakte havelejer med det 
samme og bede den pågældende bringe det i orden og dokumentere, at det er sket. Det kan være, at 
I først bliver opmærksomme på det, når I modtager en opkrævning på el fra styrelsen.  

I er altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål omkring dette. 

Faktaboks: 

Elforsyningslovens § 6c fastsætter en pligt for elselskaberne til at levere el til nærmere angivne 
områder. Hvert selskab har sit område. Hvis der af en eller anden grund ikke er en kontrakt mellem 
et elselskab og en havelejer om levering af el, vil det selskab, som har forsyningspligten for 
området, sende en kontrakt om levering af el til jordejer, dvs, staten eller kommunen. Jordejer har 
herefter 5 hverdage til at afvise kontrakten. Sker det, lukkes installationen, og havelejer – den gamle 
eller den nye – skal betale et større beløb for at få den åbnet igen. Hvis jordejer ikke får reageret i 
tide på henvendelsen fra elselskabet, kan jordejer blive pålagt at betale for el til installationen. 
Denne regning går videre til foreningen og til havelejer. 
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