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AFGØRELSE 

Energiselskabet Natur-Energi A/S skal tilbagebetale 1.500 kr. til forenin-
gen, , i gebyr for førtidig opsigel-
se af kundeforholdet.  
 
Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlåns-
rente med tillæg af 8 % fra den 19. juli 2014 til tilbagebetaling sker. 
 
Energiselskabet Natur-Energi A/S 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 fak-
tura på opkrævning af beløbet. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om et opsigelsesgebyr, som forbrugeren er blevet pålagt i 
forbindelse med opsigelse af kundeforholdet.  
 
I august 2013 indgik  aftale med Natur-Energi om leve-
ring af el. Der var tale om en erhvervsaftale, som trådte i kraft 1. oktober 
2013. Af aftalen fremgår, at der er en bindingsperiode frem til 11. august 
2014.  
 
Forbrugeren opsagde imidlertid aftalen i februar 2014, og blev herefter 
mødt med et krav om betaling af 1.500 kr. i gebyr for førtidig opsigelse. 
 
Forbrugeren gjorde indsigelse mod gebyret, og da selskabet fastholdt, blev 
sagen indbragt for nævnet.  
 
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-
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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. 
 
Uanmodet telefonisk henvendelse til en forbruger  
Indledningsvis konstaterer nævnet, at det CVR-nummer, der er tilknyttet 
forbrugerens adresse, ifølge CVR registret står registreret som en ”frivillig 
forening” og ikke er momsregistreret. Sådanne foreninger er som hovedre-
gel 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. Den 
efterfølgende indgåede ”erhvervsaftale” er derfor ugyldig, og det er uden 
betydning, at aftalen betegnes som en erhvervsaftale. 
 
Selv om elhandleren anfører, at der var formodning for en lovlig henven-
delse til en erhvervsdrivende i kraft af CVR-nummeret, har elhandleren 
efter loven bevisbyrden for, at den ”erhvervsdrivende” handler inden for sit 
erhverv. 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 eller udøver aktiviteter med et erhvervsmæssigt præg. 
 
Nævnet finder herefter, at elhandleren ikke i denne sag har løftet bevisbyr-
den, uanset elhandlerens henvisning til foreningens formål og medlems-
sammensætning.  
 
Elhandlerens fremgangsmåde indebærer en omgåelse af forbrugeraftalelo-
vens § 6 og må tillige anses for at være i strid med markedsføringslovens §§ 
1 og 6. 
 
I overensstemmelse med forbrugerens påstand fritages foreningen for at 
betale opsigelsesgebyret. Elhandelsvirksomheden skal derfor tilbagebetale 
1.500 kr. til foreningen. 
 
Morarenter 
Efter § 3 i renteloven, lovebekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014, har for-
eningen krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet, når der er gået 30 
dage efter den dag foreningen afsendte eller femsendte anmodning om be-
taling. Kravet forrentes efter § 5 med en årlig rente svarende til National-
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