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AFGØRELSE 

Forbrugeren, , kan uden nogen omkostning ophæve elhan-
delsaftalen med elhandleren, Modstrøm Danmark ⅍.  Forbrugeren fritages 
således for at betale det fremsatte betalingskrav 519,79 kr. samt eventuelle 
inddrivelsesomkostninger heraf. 
 
Modstrøm Danmark ⅍ 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. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om, hvorvidt elhandleren har oprettet forbrugeren som 
kunde, uden at forbrugeren selv har tilmeldt sig. 
 
På forbrugerens adresse er registreret en frivillig forening med et CVR- 
nummer  Club). Forbrugeren er registret som kontaktper-
son for foreningen.  
 
Den 27. maj 2013 blev forbrugeren tilmeldt som kunde hos elhandleren. 
Elhandleren havde efter telefonsamtale med forbrugeren fremsendt et til-
bud om levering af el, som forbrugeren skulle have accepteret via en SMS 
besked. 
 
Elhandleren fremsendte diverse fakturaer til forbrugeren, som forbrugeren 
ikke betalte. 
 
Den 2. august 2013 klagede forbrugeren første gang til elhandleren.  
 
Elhandleren overgav restanceinddrivelsen til et inkassofirma den 21. fe-
bruar 2014. Klageskemaet blev modtaget i nævnet den 14. marts 2014. 
 
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 elhandleren. 
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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. 
 
Uanmodet telefonisk henvendelse til en forbruger  
Indledningsvis konstaterer nævnet, at det CVR-nummer, der er tilknyttet 
forbrugerens adresse, tilhører en ”frivillig forening”. Sådanne foreninger er 
som hovedregel ikke erhvervsdrivende foreninger og har dermed status 
som private forbrugere.  
 
Ifølge forbrugeraftalelovens § 4 må erhvervsdrivende ikke uden forudgå-
ende anmodning rette henvendelse til en forbruger. Et løfte, som bliver 
afgivet i forbindelse med § 4, er ikke bindende, jf. § 5 i samme lov. 
 
Da CVR-nummeret tilhører en juridisk person, der har status som privat 
forbruger, har elhandleren overtrådt forbuddet i forbrugeraftaleloven. Afta-
len med forbrugeren er derfor ugyldig. 
 
Selv om elhandleren anfører, at der var formodning for lovlig henvendelse 
til en erhvervsdrivende i kraft af CVR-nummeret, har elhandleren efter lo-
ven bevisbyrden for, at den ”erhvervsdrivende” handler inden for sit er-
hverv. Både efter den daværende og nuværende forbrugeraftalelov er det i 
øvrigt uden større betydning, at ”forbrugeren” har et CVR-nummer, da 
energiselskabet har bevisbyrden for, at ”forbrugeren” skulle have handlet 
inden for sit erhverv. 
 
Elhandleren har i denne sag ikke løftet bevisbyrden, og elhandlerens frem-
gangsmåde indebærer en omgåelse af forbrugeraftalelovens § 6 samt må 
anses for at være i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 6. 
 
Elhandlerens henvendelse vedrørte derfor ikke en erhvervsaftale. Aftalen 
er i øvrigt også er oprettet som en ”privataftale”.  
 
Aftalen er ugyldig, og forbrugeren har ikke ved sin efterfølgende handle-
måder med e-mail og SMS-bekræftelse fortabt retten til at påberåbe sig 
ugyldigheden. Ved denne vurdering lægger nævnet bl.a. også vægt på, at 
hverken forbrugeraftalelovens informationskrav eller forbrugerbeskyttel-
sesbekendtgørelsens krav til en egentlig kontrakt er dokumenteret eller 
opfyldt. Forbrugeren fritages derfor fuldstændigt for betalingskravet. 
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