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AFGØRELSE 

Energiselskabet Gul Strøm ⅍ skal anerkende, at aftalen om levering af el, 
som er indgået med forbrugeren , er ugyldig.  
 
Energiselskabet skal fritage forbrugeren for betaling af det leverede el i 
perioden den 1. april 2015 til den 30. juni 2015 og for samtlige gebyrer der 
er opkrævet i forbindelse med elleverancen.  
 
Gul Strøm ⅍ skal 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 opkræv-
ning af beløbet. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af 
el på adressen:  Bogense.  
 
Der er to aftagenumre tilknyttet samme kundenummer på installations-
adressen. Elleverancen for begge aftagenumre er startet den 1. april 2015 
og ophørt den 30. juni 2015. 
 
Forbrugeren deltog i to forskellige internetkonkurrencer den 12. juli 2014 
og den 4. februar 2015. I forbindelse med forbrugerens deltagelse, afgav 
hun en række oplysninger. 
 
Den 5. februar 2015 tog energiselskabet telefonisk kontakt til forbrugeren 
ad to omgange.   
 
Parterne er uenige om, hvad der blev aftalt under telefonsamtalerne.  
 
Energiselskabets opfattelse: 
Telefonsamtalen mellem parterne blev, ifølge energiselskabet, afsluttet 
med, at forbrugeren accepterede at indgå en mundtlig aftale med dem om 
levering af el. 
 
Umiddelbart herefter fik forbrugeren en ordrebekræftelse sendt på mail fra 
energiselskabet. Senere sendte energiselskabet mails vedrørende skifteda-
toen og om PBS- betaling. 
 
Forbrugeren henvendte sig ikke til selskabet for at fortryde aftalen, hvorfor 
aftalen trådte i kraft.  
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Den 4. marts 2015 fik energiselskabet via Datahubben kendskab til, at der 
var to aftagernumre på adressen, og at begge var tilknyttet forbrugeren. 
Samme dag sendte de en ordrebekræftelse vedrørende elmåler nr. 2 til for-
brugeren. 
 
Energiselskabet sendte de første aconto regninger til forbrugeren den 18. 
marts 2015. 
 
Forbrugerens opfattelse: 
Ifølge forbrugeren, blev hun kontaktet telefonisk af selskabet, uden at hun 
var opmærksom på, at hun forinden have givet sit samtykke hertil.  
 
Under første telefonsamtale spurgte forbrugeren ind til selskabets pris og 
bad dem sende dokumentation for, at hun kunne spare penge ved at skifte 
over til dem.  
 
Da forbrugeren aldrig modtog denne dokumentation, slettede hun de mails, 
som hun efterfølgende modtog fra energiselskabet.  
 
Det efterfølgende forløb, som parterne er enige om: 
Energiselskabet sendte betalingspåmindelser for de to elmålere til forbru-
geren den 15. april 2015.  
 
Forbrugeren klagede første gang til selskabet den 29. april 2015.  
 
Forbrugeren oprettede en sag hos ankenævnet den 9. juni 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. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af de 
nævnte leveringsbetingelser, elforsyningsloven og øvrig lovgivning, herun-
der bl.a. aftale- og købeloven. 
  








