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AFGØRELSE 

Jysk Energi ⅍ skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 1.222,90 kr. til for-
brugeren, , i overensstemmelse med forbrugerens fremsatte 
krav. 
 
Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til 8 % over Nationalbankens 
udlånsrente fra den 15. april 2015 til betaling sker. 
 
Jysk Energi ⅍ 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 2 indbetalinger, som ved en fejl er trukket på forbruge-
rens konto via Betalingsservice.  
 
Forbrugeren har via sin bank oprettet en betalingsservice aftale. I den for-
bindelse skete der en fejl, så forbrugeren tilmeldte og efterfølgende betalte 
tredjemands fakturaer.  
 
Den 23. november 2014 henvendte forbrugeren sig til energiselskabet, og 
gjorde opmærksom på problemet, idet forbrugeren havde modtaget en 
rykker for sin egen faktura. 
 
Den 28. november 2014 svarede energiselskabet, at forbrugeren havde 
tilmeldt en andens kontraktnummer. Energiselskabet henviste forbrugeren 
til at tage kontakt til sin bank for at få afmeldt aftalen på Betalingsservice. 
Selskabet oplyste også kontaktoplysninger på den forbruger, som betalin-
gen angik med henblik på at rette kravet mod ham. 
 
Den 25. februar 2015 henvendte forbrugeren sig igen til energiselskabet, da 
der endnu engang var blevet betalt for tredjemands regning. 
 
Forbrugeren fremsatte krav om tilbagebetaling samt opsagde kundeforhol-
det. Da energiselskabet afviste kravet om tilbagebetaling, indbragte forbru-
geren sagen for nævnet. 
 
NÆVNETS VURDERING 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
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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. 
 
Betalingsidentifikation 
Nævnet konstaterer, at forbrugeren er blevet faktureret beløb, der angår en 
anden elkundes gæld grundet forbrugerens fejl i betaleridentifikationen 
ved tilmelding til Betalingsservice. 
 
Nævnet lægger vægt på, at forbrugeren straks kontakter energiselskabet 
ved opdagelsen af fejlbetalingerne og gør opmærksom på den åbenbare fejl.  
 
Efter forbrugerens henvendelse har eller må det have stået klart for energi-
selskabet, at forbrugeren har indbetalt to beløb, der fejlagtigtig vedrører en 
fremmed persons installationsnummer.  
 
Forbrugerens fejlagtige indbetalinger har derfor ikke frigørende virkning 
for den kunde, hvis betaleridentifikationsnummer fejlagtigt er angivet, og 
som energiselskabet derved har krediteret den fremmede kundes konto. 
  
Selskabet er således forpligtet til at være behjælpelig med at tilbageføre de 
fejlagtige indbetalinger ved at tilbagebetale de to beløb til forbrugeren. 
 
Forbrugeren har derfor krav på at få beløbene udbetalt af energiselskabet. 
Energiselskabet er derefter henvist til at forsøge at opkræve beløbene hos 
den retmæssige debitor på den fremmede installationsadresse. 
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