
 

 

Samarbejdsaftale 
 
 

SEF Energi A/S 
CVR-nr. 25119207 
Fåborgvej 44 
5700 Svendborg 

 
(herefter ”SEF”) 

 
og 

 
Firmanavn:   
 
Adresse:   
 
CVR.nr.   
 
Tlf.nr.   
 
Mail:   
 
Kontaktperson:  
 

(herefter ”udlejeren”) 
 
Har indgået nærværende Samarbejdsaftale (herefter ”aftalen”) om SEF’s levering af el til 
udlejerens installationer/aftagenumre (herefter ”lejemål”) og samarbejdet mellem udlejeren og 
SEF i øvrigt. 
 

1. Formål og baggrund 
Med nærværende aftale ønsker udlejeren og SEF at etablere et tæt samarbejde omkring valg af el-leverandør 
i forbindelse med til- og fraflytning, og valget af el-leverandør administreres i faste og enkle rammer til en 
konkurrencedygtig pris. Formålet er ligeledes at SEF og udlejeren kan støtter den/de foreninger som 
udlejeren og dens lejere ønsker at støtte.  

 
2. Aftaleperiode, produkter, priser og betingelser i øvrigt. 

 
2.1 Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift, og kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af 

en måned af begge parter. 
 

2.2 Produktet er medmindre andet er aftalt; Standard El. Ønskes i stedet Support Energi, skal udlejer 
vælge en forening som støttes efter reglerne herfor.  
 
Ønskes i stedet Support Energi, sættes kryds her: ______  
 
Foreningen som ønskes støttet:  
  
___________________________________________________________ 
 



 

 

2.3 Priser og øvrige betingelser for det valgte produkt kan ses på hjemmesiden www.SEF.dk.  
 
Ud over det valgte produkt fra SEF opkræves alle tariffer og afgifter for det net selskab, som 
lejemålet er beliggende i, herunder net-betaling, abonnement, elafgift, PSO og moms. 
 

2.4 Ved valg af produktet Support Energi udbetales 2 øre inkl. moms. pr. kWh. (2018 takst) Udbetalingen 
til foreningen sker en gang årligt.  
Alle foreninger, som opfylder reglerne herfor, kan oprettes hos SEF som støtteberettiget forening. 

 
3. Flytninger på de lejemål, som udlejeren administrerer. 

 
3.1 Udlejeren administrerer lejemål på de adresser, som er oplyst i bilag 1. Udlejeren er forpligtet til at 

holde bilag 1 løbende opdateret og til snarest muligt at give SEF meddelelse om eventuelle 
ændringer. 
 

3.2 Hensigten er, at det er udlejer som foretager al kommunikation til SEF omkring lejernes til- og 
fraflytninger fra udlejers lejemål. 

 
3.3 Udlejeren foretager tilmelding af ny lejer, på baggrund af en af lejeren underskrevet lejekontrakt 

eller samtykke, jf. pkt. 4 og afmelding af hidtidig lejer på SEFs hjemmeside (SEFFLYT.DK) ved 
udfyldelse af formularen ”Udlejer med rammeaftale”, eller uploader lejerens samtykke under 
”Øvrige henvendelser”, herunder oplysning om installationsadresse, indflytningsdato samt 
informationer om ny lejer, så som navn, CPR-nr., e-mail, tlf.nr. samt evt. oplysninger om fraflytters 
nye adresse, e-mail, tlf.nr. og evt. måleraflæsning. 

 
3.4 Udlejeren skal være opmærksom på de gældende tidsfrister for anmeldelse af henholdsvis til- og 

fraflytning, og der henvises til SEF’s hjemmeside herom. 
 

3.5 Såfremt en lejer melder flytning direkte til SEF, vil SEF kontakte udlejeren - enten pr. brev, mail eller 
telefonisk, og få bekræftet oplysningerne om fraflytningen. Udlejeren får herved mulighed for at 
korrigere flyttedato samt informere om, hvad der skal ske med lejemålet af følgende: 
 
- tilmelding af udlejer som ny kunde  
- tilmelding af ny lejer 
- afbrydelse af strøm/elforsyningen (mod betaling af evt. gebyrer) 

 
3.6 Såfremt udlejeren ikke giver besked inden 5 dage, vil udlejeren blive tilmeldt som ny kunde med en 

passiv accept. Når lejemålet udlejes på ny til en ny lejer, anmelder udlejer en ny flytning, hvorved 
udlejer frameldes som el-kunde på lejemålet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. Samtykke/accept fra lejer 

 
4.1 Ved indgåelse af ny lejekontrakt skal der indhentes samtykke/accept fra ny lejer af udlejer (som 3. 

part) gives tilladelse til på ny lejers vegne, at anmode SEF om at være el-leverandør på det i pkt. 2.2 
valgte produkt. 
 
Dette kan ske ved særskilt samtykke til lejekontrakten eller ved at indskrive i lejekontrakten, som et 
særskilt punkt, at lejeren med sin underskrift gøres opmærksom på nedenstående skriv: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
Vedrørende aftale om leverance af el til lejemålet XX 

  
Der er trådt nye regler i kraft på el-markedet, som skal gøre det nemmere for dig som el-kunde, at 
vælge elselskab. 
De nye markedsregler betyder bla. videre at CPR-nummer nu er obligatorisk, når der meldes 
tilflytning, lovkrav pr. 01-04-2016, men også at der tages stilling til hvilken el-leverandør der ønskes. 
Det er frit at vælge elselskab i Danmark og (udlejerens navn indsættes), har indgået aftale med SEF 
Energi A/S, hvorfra du vil få strøm, hvis du underskriver nedenstående fuldmagt/underskriver 
lejekontrakten. SEF modtager dine data, (navn, adresse, cpr-nummer) og fremsender en kontrakt 
omhandlende, aftale om leverance af el til lejemålet.  
Du kan til enhver tid efter din indflytning i ovennævnte lejemål frit vælge en anden el-leverandør 
eller el-produkt hos SEF-energi A/S. 
Såfremt du ønsker en anden el-leverandør, skal du selv tage fat i denne og lave en aftale inden 
indflytning. 

  
Der skal afkrydses i ét af felterne. 

  
Ønsker SEF Energi A/S_____  
(SEF Energi A/S fremsender kontrakt) 

  
Ønsker anden el-leverandør*_____ 

   
*OBS. såfremt at der ikke vælges en anden el-leverandør, skal du være opmærksom på at der bliver 
lukket for el-leverancen/strømmen og du som lejer selv skal afholde de udgifter, der er forbundet 
med en genåbning/ ny tilmelding.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
4.2 Ved indgåelse af denne nærværende aftale behøver udlejer ikke at vedhæfte/sende fuldmagter eller 

lejekontrakter om samtykke/accept fra ny lejer. Disse skal dog opbevares og gemmes min. 5 år efter 
lejerens fraflytning, som dokumentation og evt., brug ved stikprøvekontrol. 

 
4.3 Ønskes anden el-leverandør end SEF, skal den nye lejer i så fald selv rette henvendelse til den 

ønskede el-leverandør, og der skal i så fald ikke gives fuldmagt til udlejer eller indskrives punkt 
herom, jf. pkt. 4.1. 
 

4.4 Udlejeren accepterer med nærværende aftale, at SEF indtræder som el-leverandør til samtlige af 
boligforeningens tomgangslejemål jf. pkt. 3.1 i aftaleperioden.  

 
 



 

 

 
 

5. Dataansvarlighed 
Udlejeren og SEF Energi A/S er begge selvstændige dataansvarlige, hvilket betyder at det skal kunne 
dokumenteres hvorfor vi har personoplysninger og hvad vi bruger dem til. Endvidere skal det kunne 
dokumenteres at der er givet samtykke, både over for datatilsynet og af de pågældende lejere. 
 

6. Leveringssteder og installationer 
Leveringen sker til de på bilag 1 angivne leveringsadresser. Installations-/aftagenumre oplyses af udlejeren. 

 
7. Faktureringsadresse 

Faktura sendes til lejer, bortset fra de tilfælde hvor boligen står tom, så sendes faktura til udlejeren. 
 

8. Standardbestemmelser 
Samarbejdsaftalen er underlagt SEF’s leveringsbestemmelser for levering af el, disse bestemmelser kan findes 
på www.sef.dk.  

 
 
    
 
 
For SEF Energi A/S   For Udlejeren 
 
Dato    Dato 
 
 
_____________________________  _______________________________          
 
 


