
                                                         

 

 

Servicemeddelelse vedr. opkrævning via Nets 

 

Hermed følger en endelig afklaring på forløbet med Nets gebyr for ekstraadvisering i april måned. 

 

Kort opsummering af hændelsesforløbet 

KMD gennemførte i forbindelse med betalingstrækket for april måned rettidigt en forsendelse af det ordinære Nets betalingstræk 

til Betalingsservice. Nets gennemførte herefter den sædvanlige grovvalidering af trækket og Nets godkendte betalingstrækket uden 

fejl og kvittering herfor blev sendt til KMD. 

Forsyningerne modtog imidlertid efterfølgende fejllister for kørslen (kaldet Elektronisk oplysningsliste), dette sker dog kun såfremt 

optionen herpå er tilvalgt i Forsyningens aftale med Nets om Betalingsservice. Disse fejllister anvendes normalt til at gøre 

Forsyningen opmærksom på at enkelte af opkrævningerne ikke er gennemført.  KMD modtager i udgangspunktet ikke disse 

fejllister fra Nets. Det sker kun såfremt den pågældende Forsyning har tilvalgt optionen. 

Under normale omstændigheder indeholder disse fejllister meget få fejl (typisk under 100 opkrævning på tværs af alle forsyninger), 

men i det konkrete tilfælde for april månedskørsel indeholdt fejllisterne samtlige opkrævninger der blev sendt til Nets. 

KMD blev kontaktet af den første Forsyning dagen efter sidste frist for aflevering af ordinært Nets betalingstræk, og KMD 

kontaktede straks herefter Nets for sammen at igangsætte fejlsøgning. 

Det konstateredes, at der var fremsendt forkert kundenummer i betalingstrækket, hvilket bevirkede at opkrævningerne ikke kunne 

gennemføres. 

Fejlen blev rettet herefter og der blev fremsendt korrekt Nets betalingstræk på sidste dagen for deadline for ekstraordinært 

betalingstræk for april månedskørsel. 

 

Sagens afslutning 

Idet den ekstraordinære betalingsadvisering er forbundet med ekstraomkostninger til Nets har KMD og Nets i en periode drøftet 

hvorledes denne ekstraomkostninger skulle fordeles mellem de berørte parter. KMD og Nets er nu nået til enighed omkring 

fordelingen af omkostningerne. Det skal dog i den forbindelse bemærkes at det er KMD’s vurdering at Nets ikke har levet op til 

deres ansvar som professionel leverandør. Dette begrundes med, at Nets ikke har foretaget nogen skadesminimerende handlinger i 

forbindelse med at hele betalingstrækket fejler, men alene har benyttet deres almindelige kommunikationskanaler ved udsendelse 

af fejllister. Det er KMD’s vurdering, at Nets burde have handlet anderledes og sikret, at kunderne og KMD blev gjort opmærksom 

på fejlen, så det var muligt at handle i tide. Nets har ikke erkendt deres ansvar heri, men har henvist til deres fejllister, som de jf. 

deres ”vejledning for kreditorer” udsender til kunderne såfremt kunderne har tilmeldt sig denne frivillige option, og som kunderne 

ifølge Nets har ansvar for at kontrollere. 

 

Efter en længere dialog med Nets er vi i KMD kommet til den konklusion, at hensynet til jer som kunder, gør at vi nu må lukke sagen 

og se fremad.  

 



Konklusionen i aftalen med Nets betyder, at Nets dækker 1/3 og KMD dækker 2/3 af regningen på den ekstraordinære kørsel. Dvs. 

Nets dækker kr. 3,25 pr. transaktion og KMD dækker kr. 6,50 pr. transaktion. Der er således tale om en kulancemæssig løsning af 

sagen, som ikke kan tages som udtryk for hvordan tingene i lignende sager vil blive håndteret.   

 

Proces for kreditering 

I forhold til den konkrete udmøntning af krediteringen vil det ske på følgende måde:  

For så vidt angår den 1/3 som Nets dækker, vil I modtage en kreditering fra Nets. Dette vil ske inden for de næste 1-2 uger. 

Pengene indsættes på samme konto, som de er trukket fra. 

For så vidt angår de 2/3 som KMD dækker, bedes I sende en faktura med 30 dages betalingsfrist på 2/3 af beløbet på mail til 

energi@kmd.dk med kopi af originalfakturaen fra Nets vedhæftet.  

 

Fremtidige kontroller ved KMD og proces ved forsyningerne 

På baggrund af sagen vil KMD iværksætte ekstra kontroller der skal følge op på de forsendelsesjob der kører, og dertil manuel 

overvågning på kvitteringer fra Nets. Det er dog helt afgørende for den fremtidige håndtering, at I som Forsyning sikrer, at I 

abonnerer på fejllister fra Nets (hvilket man har mulighed for at til-/fravælge ved tilmelding til Betalingsservice), og at I 

fremadrettet sikrer fast opfølgning på disse ved hvert betalingstræk, samt følger de processer som Nets angiver i deres 

retningslinjer. Uden disse fejllister kan hverken I eller KMD følge op på forsendelserne til Nets. 

 

 

Vi beklager meget forløbet, der desværre har trukket længere ud end vi havde ønsket. 

 

 

 

 

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Rådgivning og Support 

 

Niels Bohrs Allé 185, DK-5220 Odense SØ  

E-mail forbrug@kmd.dk  

Telefon: +4544605720 
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Til indsætning øverst på hjemmesiden  

Net og KMD har erkendt at den nedenstående sag ikke skal belaste kunderne. Derfor har parterne indgået 

en aftale om, at Nets dækker 1/3 og KMD 2/3 af det beløb, der er opkrævet for datakørslen.  

 

Som vandselskab skal I handle for opnå refusionen! 

 

I forhold til KMDs andel, skal I sende en faktura med 30 dages betalingsfrist på mail til energi@kmd.dk. 

I forhold til Nets andel, så vil I modtage en kreditering fra Nets indenfor 1-2 uger.  

 

KMDs har udsendt nedenstående servicemeddelelse.  

Vi opfordrer til, at I læser servicemeddelelsen og kontakter KMD i tilfælde af, at den giver anledning til 

spørgsmål.  
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Hermed følger en endelig afklaring på forløbet med Nets gebyr for ekstraadvisering i april måned. 
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KMD gennemførte i forbindelse med betalingstrækket for april måned rettidigt en forsendelse af det ordinære Nets betalingstræk 

til Betalingsservice. Nets gennemførte herefter den sædvanlige grovvalidering af trækket og Nets godkendte betalingstrækket uden 

fejl og kvittering herfor blev sendt til KMD. 

Forsyningerne modtog imidlertid efterfølgende fejllister for kørslen (kaldet Elektronisk oplysningsliste), dette sker dog kun såfremt 

optionen herpå er tilvalgt i Forsyningens aftale med Nets om Betalingsservice. Disse fejllister anvendes normalt til at gøre 

Forsyningen opmærksom på at enkelte af opkrævningerne ikke er gennemført.  KMD modtager i udgangspunktet ikke disse 

fejllister fra Nets. Det sker kun såfremt den pågældende Forsyning har tilvalgt optionen. 

Under normale omstændigheder indeholder disse fejllister meget få fejl (typisk under 100 opkrævning på tværs af alle forsyninger), 

men i det konkrete tilfælde for april månedskørsel indeholdt fejllisterne samtlige opkrævninger der blev sendt til Nets. 

KMD blev kontaktet af den første Forsyning dagen efter sidste frist for aflevering af ordinært Nets betalingstræk, og KMD 

kontaktede straks herefter Nets for sammen at igangsætte fejlsøgning. 

Det konstateredes, at der var fremsendt forkert kundenummer i betalingstrækket, hvilket bevirkede at opkrævningerne ikke kunne 

gennemføres. 

Fejlen blev rettet herefter og der blev fremsendt korrekt Nets betalingstræk på sidste dagen for deadline for ekstraordinært 

betalingstræk for april månedskørsel. 

 

Sagens afslutning 

Idet den ekstraordinære betalingsadvisering er forbundet med ekstraomkostninger til Nets har KMD og Nets i en periode drøftet 

hvorledes denne ekstraomkostninger skulle fordeles mellem de berørte parter. KMD og Nets er nu nået til enighed omkring 

fordelingen af omkostningerne. Det skal dog i den forbindelse bemærkes at det er KMD’s vurdering at Nets ikke har levet op til 

deres ansvar som professionel leverandør. Dette begrundes med, at Nets ikke har foretaget nogen skadesminimerende handlinger i 

forbindelse med at hele betalingstrækket fejler, men alene har benyttet deres almindelige kommunikationskanaler ved udsendelse 

af fejllister. Det er KMD’s vurdering, at Nets burde have handlet anderledes og sikret, at kunderne og KMD blev gjort opmærksom 

på fejlen, så det var muligt at handle i tide. Nets har ikke erkendt deres ansvar heri, men har henvist til deres fejllister, som de jf. 

deres ”vejledning for kreditorer” udsender til kunderne såfremt kunderne har tilmeldt sig denne frivillige option, og som kunderne 

ifølge Nets har ansvar for at kontrollere. 

 

Efter en længere dialog med Nets er vi i KMD kommet til den konklusion, at hensynet til jer som kunder, gør at vi nu må lukke sagen 

og se fremad.  

 

Konklusionen i aftalen med Nets betyder, at Nets dækker 1/3 og KMD dækker 2/3 af regningen på den ekstraordinære kørsel. Dvs. 

Nets dækker kr. 3,25 pr. transaktion og KMD dækker kr. 6,50 pr. transaktion. Der er således tale om en kulancemæssig løsning af 

sagen, som ikke kan tages som udtryk for hvordan tingene i lignende sager vil blive håndteret.   

 

Proces for kreditering 

I forhold til den konkrete udmøntning af krediteringen vil det ske på følgende måde:  

For så vidt angår den 1/3 som Nets dækker, vil I modtage en kreditering fra Nets. Dette vil ske inden for de næste 1-2 uger. 

Pengene indsættes på samme konto, som de er trukket fra. 

For så vidt angår de 2/3 som KMD dækker, bedes I sende en faktura med 30 dages betalingsfrist på 2/3 af beløbet på mail til 

energi@kmd.dk med kopi af originalfakturaen fra Nets vedhæftet.  

 

Fremtidige kontroller ved KMD og proces ved forsyningerne 
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På baggrund af sagen vil KMD iværksætte ekstra kontroller der skal følge op på de forsendelsesjob der kører, og dertil manuel 

overvågning på kvitteringer fra Nets. Det er dog helt afgørende for den fremtidige håndtering, at I som Forsyning sikrer, at I 

abonnerer på fejllister fra Nets (hvilket man har mulighed for at til-/fravælge ved tilmelding til Betalingsservice), og at I 

fremadrettet sikrer fast opfølgning på disse ved hvert betalingstræk, samt følger de processer som Nets angiver i deres 

retningslinjer. Uden disse fejllister kan hverken I eller KMD følge op på forsendelserne til Nets. 

 

 

Vi beklager meget forløbet, der desværre har trukket længere ud end vi havde ønsket. 

 

 

 

 

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Rådgivning og Support 

 

Niels Bohrs Allé 185, DK-5220 Odense SØ  

E-mail forbrug@kmd.dk  

Telefon: +4544605720 

 

Fejl hos KMD 

01. juli 2019 

DANVA er af et par medlemmer blevet gjort opmærksom på, at der verserer en ”sag” mellem KMD og Nets 

om ansvaret i forbindelse med en datakørsel, som har udløst en ekstraregning fra Nets til selskaberne.  

 

Der er sket en fejl hos KMD. Fejlen består i, at den fil, der er sendt afsted til Nets, ikke indeholder tallet 21 

forrest i OCR linjen, hvilket har medført, at alle poster i den pågældende kørsel er afvist. Når KMD sender 

filer til Nets, får de en kvitteringsliste retur med enten ”alt OK” eller ”alt afvist”. Der er imidlertid ingen hos 

KMD, der har set, at kvitteringslisten den pågældende dag (onsdag op til påsken) viste ”alt afvist”. 

Resultatet er, at der ikke blev sendt afregning ud til kunderne. 

 

Et DANVA medlem blev opmærksom på situationen, da det ikke modtog afregninger i de andre 
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koncernselskaber. Da selskabet kontaktede KMD, var de ikke umiddelbart opmærksomme på, at der var en 

fejl, hvorfor det først var ved kontakt til Nets, at grunden blev oplyst. Herefter tog medlemmet igen kontakt 

til KMD, der begyndte at undersøge sagen. Da fejlen blev fundet hos KMD var skæringen for, hvornår der 

kunne sendes igennem igen uden ekstraomkostninger overskredet med 1 dag. Derfor har Nets i forbindelse 

med den ekstra udsendelse faktureret selskaberne for de ekstra omkostninger.  

 

De 3 selskaber, som DANVA kender til for nærværende, er faktureret for mellem kr. 200.000 og 400.000. 

Selskaberne har ikke fundet grundlag for at afvise Nets faktura, men har oplyst KMD om, at omkostningen 

viderefaktureres til KMD. KMD har meddelt, at de ikke umiddelbart vil betale, og at de er i forhandlinger 

med Nets omkring afregningen. 

 

Denne medlemsorientering er lavet, fordi flere medlemmer end de tre, DANVA pt. har været i kontakt med, 

kan være ramt uden at være klar over det, idet de fra KMD udsendte oplysninger ikke fremstår 

gennemskuelige. 

 

Samtidig ønsker de medlemmer, som har gjort DANVA opmærksom på situationen, at stå sammen med 

andre berørte DANVA medlemmer overfor KMD. Berørte selskaber må derfor meget gerne melde tilbage 

herom til DANVAs sekretariat på hsa@danva.dk inkl. kontaktperson.  

 

DANVA vil samle op og videreformidle kontaktoplysninger internt i gruppen af berørte selskaber medio 

august. Hvis ikke sekretariatet modtager specifik oplysning om andet, tillader vi os at gå ud fra, at berørte 

selskaber, der indsender oplysninger til os i forhold til sagen, samtidig accepterer, at dets oplysninger deles 

internt i gruppen af berørte selskaber. 

Yderligere information 

Kontakt Hannah Scheel Andersen på hsa@danva.dk 
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