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AFGØRELSE 

Energiselskaberne HEF NET ⅍ og Energi Nord ⅍ skal inden 30 dage fra 
dato tilbagebetale 5.639,75 kr. til forbrugeren  med 
tillæg af renter svarende til 8 % over Nationalbankens udlånsrente fra den 
25. juli 2015 til betaling sker. 
 
Energi Nord ⅍ skal på egne og vegne af HEF Net ⅍ i sagsomkostninger til 
ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter 
den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne 
udsender faktura på opkrævning af beløbet. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om en flytteopgørelse på adressen: ., 
9000 Aalborg (herefter installationsadressen). Sagen handler også om, 
hvorvidt forbrugeren har opsagt kundeforholdet korrekt ved sin fraflyt-
ning. 
 
Den 1. februar 2013 fraflyttede den tidligere lejer installationsadressen. 
Herefter blev udlejeren indsat som kunde.  
 
Den 1. april 2013 flyttede forbrugeren og hendes eksmand ind på adressen.  
 
Forbrugeren fraflyttede ejendommen den 1. december 2013, men underret-
tede ikke energiselskabet herom. Hun rettede blot henvendelse til udleje-
ren og gik ud fra, at det var tilstrækkeligt.  
 
I januar 2014 modtog udlejeren en faktura fra energiselskabet, da udlejeren 
stadig var tilmeldt som kunde. Dette på trods af, at forbrugerne flyttede ind 
på adressen allerede i april 2013.  
 
Den 6. januar 2014 tilmeldte forbrugeren sig som kunde (bestrides af for-
brugeren). Energiselskabet opfordrede udlejeren til at afregne perioden fra 
april 2013 til januar 2014 internt med forbrugeren.  
 
Forsyningen blev afbrudt på installationsadressen den 8. juli 2014, da for-
brugeren ikke stillede sikkerhed eller betalte sin restance.  
 
Udlejeren meldte flytning på vegne af forbrugeren den 13. november 2014. 
Energiselskabet modtog på dette tidspunkt en skrivelse fra udlejeren hvor-
af det fremgik, at forbrugerens eksmand underskrev og accepterede, at 
forbrugeren fraflyttede den 1. december 2013, samt at han fremover hæf-
tede for samtlige forpligtelser vedrørende ejendommen. Skrivelsen er date-
ret 21. august 2014.  
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Den 18. november 2014 sendte energiselskabet flytteopgørelsen til forbru-
geren. Forbrugeren klagede til energiselskabet over opgørelsen.  
 
Sagen blev indbragt for ankenævnet den 27. maj 2015.  
 
 
NÆVNETS VURDERING 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Efter elforsyningslovens § 34, stk. 1, skal en virksomhed med forsynings-
pligt i bevillingsområdet mod betaling levere elektricitet til forbrugere, som 
ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet pro-
dukt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden le-
verandør er ophørt. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter 
elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at for-
bruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med de kollek-
tive elforsyningsvirksomheder (netselskabet og forsyningspligtig elleve-
randør). Vælger forbrugeren anden leverandør eller andet produkt, 
forudsætter dette efter elforsyningslovens § 6 en aftale herom mellem el-
forbrugeren og en elhandelsvirksomhed. 
 
I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage 
transportydelsen i henhold til netselskabets almindelige leveringsbetingel-
ser. For købet af elektriciteten har forbrugeren ligeledes accepteret at købe 
el fra et leverandørselskab efter dette selskabs almindelige leveringsbetin-
gelser. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af de 
nævnte leveringsbetingelser, elforsyningsloven og øvrig lovgivning, herun-
der bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Tilmelding af kundeforhold 
Nævnet lægger til grund, at udlejer i perioden frem til den 6. januar 2014 
var tilmeldt som betalende kunde på installationsadressen, og at forbruge-
ren har oplyst, at hun fraflyttede installationsadressen den 1. december 
2013. Dog fraflyttede hun allerede adressen den 8. oktober 2013 ifølge 
CPR-registret.  
 
Endvidere lægger nævnet til grund, at forbrugeren blev registreret som 
kunde den 6. januar 2014, hvilket var efter, at forbrugeren tilflyttede en ny 
bopælsadresse. Afslutningsvis lægger nævnet til grund, at udlejer frameldte 
forbrugeren som kunde den 13. november 2014, hvorefter energiselskabet 
sendte flytteopgørelsen til forbrugeren.  
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Nævnet konstaterer, at parterne er uenige om, hvem der har tilmeldt for-
brugeren som kunde på installationsadressen den 6. januar 2014.  
 
Under henvisning til oplysningen om, at forbrugeren på dette tidspunkt var 
tilflyttet en ny bopælsadresse, finder nævnet det usandsynligt, at forbruge-
ren ville acceptere at betale for et elforbrug på en adresse, som ikke blev 
beboet af hende. Nævnet finder det derfor udelukket, at forbrugeren selv 
skulle have tilmeldt sig som kunde på installationsadressen. Det findes 
endvidere ikke dokumenteret, at andre med den fornødne fuldmagt fra 
forbrugeren har tilmeldt hende som kunde på installationsadressen. Næv-
net finder herefter, at energiselskabet ikke har dokumenteret, at der er ind-
gået et gyldigt kundeforhold med forbrugeren. 
 
Hertil kommer, at energiselskabet efter egne oplysninger fremsendte en 
kontrakt til forbrugeren om et elhandelsprodukt. I medfør af § 3, stk. 1, i 
den dagældende bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2013 om forbruger-
beskyttelse, er kundeaftalen om et elhandelsprodukt dog først gyldig ved 
forbrugerens underskrift, bekræftelse ved NemID eller anden sikker elek-
tronisk godkendelse. Energiselskabet har erkendt, at den fremsendte kon-
trakt ikke blev returneret i underskrevet stand eller på anden vis gyldigt 
vedstået elektronisk. Også af denne grund findes det ikke godtgjort, at der 
er indgået en gyldig aftale mellem parterne, der forpligter forbrugeren til at 
betale for elforbruget fra den 6. januar 2014.  
 
Nævnet giver derfor forbrugeren medhold i kravet om at få tilbagebetalt 
5.639,75 kr.. 
 
 inden 30 dage fra afgørelsens dato. Beløbet forrentes 30 dage efter klagen 
blev sendt i partshøring første gang. 
 
Renter, sagsomkostninger og klagegebyr 
Efter § 3 i renteloven (lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014), har for-
brugeren krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet, når der er gået 30 
dage efter den dag, da forbrugeren afsendte eller fremsendte anmodning 
om betaling. Kravet forrentes efter § 5 med en årlig rente svarende til Nati-
onalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli med et til-
læg på 8 %.  
 
Forbrugerens krav om tilbagebetaling (betalingsanmodning) er dokumen-
teret fremsat i klageformularen, som med sikkerhed af nævnets sekretariat 
er fremsendt den 25. juni 2015 til Energi Nord ⅍ i en høringsmail. Kravet 
forrentes således i overensstemmelse med forbrugerens påstand med mo-
rarenter fra den 25. juli 2015. 
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