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AFGØRELSE 

Ankenævnet giver forbrugeren, , medhold i det fremsatte krav 
mod selskaberne, SEAS-NVE Net ⅍ og SEAS-NVE Strømmen ⅍, vedrørende 
fritagelse for betaling af det fakturerede elforbrug på adressen:  

 
 
SEAS-NVE Strømmen ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 
8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura 
på opkrævning af beløbet. Klagegebyret skal tilbagebetales forbrugeren, jf. 
Ankenævnets vedtægter. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om udlejers tilmelding og opsigelse af forbrugerens kunde-
forhold på adressen: , 4941 Bandholm.  
 
Den 13. juli 2012 indgik forbrugeren en lejeaftale med udlejningsselskabet 
Lolland Alm. Boligselskab (herefter udlejer), til overtagelse den 1. oktober 
2012. På sidstnævnte dato faldt forbrugeren på trappen til lejemålet under 
gennemgang af boligen, og blev langtidssygemeldt. Han valgte derfor at 
opsige lejemålet straks på indflytningsdagen den 1. oktober 2012. Nøglerne 
blev sendt retur med posten. Boligselskabet bekræftede opsigelsen pr. 4. 
oktober 2012. 
 
Selskabet sendte forbrugeren et velkomstbrev dateret den 9. oktober 2012 
til hans folkeregisteradresse: . i Korsør, hvor forbruge-
ren på daværende tidspunkt havde haft bopæl siden 1988, og efterfølgende 
valgte at blive boende. 
 
Den 21. februar 2013 kom selskabet på inkasso-/lukkebesøg og så, at leje-
målet var tomt og at forbrugeren måtte være fraflyttet. 
 
Selskabet modtog oplysninger fra udlejer om, at der pr. 1. marts 2013 kom 
en ny lejer på adressen. Forbrugeren blev på denne dato afmeldt som kun-
de hos selskabet.  
 
Selskabet stævnede forbrugeren den 15. oktober 2013 med krav om beta-
ling af abonnement mv. for perioden fra 1. oktober 2012. Sagen kom for 
Retten i Næstved den 15. januar 2014.  
 
Retssagen blev af retten ophævet, og sagen blev herefter overdraget til An-
kenævnet. 
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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 § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive 
forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom 
enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette 
indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i 
øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret 
at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverand-
øren. 
 
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 samt elforsyningsloven og øvrig lovgivning, 
herunder bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Spørgsmålet i denne sag er dog, om forbrugeren på forpligtende vis er ble-
vet forpligtet af et kundeforhold til de indklagede elselskaber. 
 
Fuldmagtsforhold 
Det fremgår af sagens oplysninger, at det er udlejer, som efter sædvanlig 
praksis i ejendommen, foretager tilmeldinger af nye lejere. Forbrugerne er 
således af udlejer blevet tilmeldt som kommen elforbruger.  
 
Den anvendte fremgangsmåde er meget almindelig på elforsyningsområdet 
og er også i de fleste situationer en meget praktisk fremgangsmåde. Hvis 
kommende lejere skal kunne forpligtes af en sådan tilmelding, indebærer 
det, at udlejer efter aftalelovens regler har den fornødne fuldmagt.  
 
Hæftelse for forbruget 
For at kundeaftaler derudover kan blive bindende, skal en lejer enten med 
sin underskrift eller på anden vis positivt acceptere kundeforholdet eller 
forbrugeren indirekte godkender kundeforholdet ved at ibrugtage lejemålet 
og begynde at forbruge elektricitet. 
 
Forbrugeren kan endvidere ikke antages at have accepteret kundeforhol-
det, selvom forbrugeren har modtaget både velkomstbrevet og rykkerbre-
vene fra elselskaberne, da forbrugeren ikke haft pligt til at reagere på disse, 
når der ikke er etableret et gyldigt kundeforhold.  
Endvidere lægger nævnet til grund, at forbrugeren ophævede lejemålet 
umiddelbart inden ibrugtagning og derfor ikke har etableret noget kunde-
forhold ved at forbruge el. 
  






