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AFGØRELSE 

Nævnet afviser at behandle sagen, da sager om salg af el fra solceller falder 
uden for nævnets kompetence. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag. Klagegeby-
ret på. 160 kr. inkl. moms overføres til den bankkonto, som forbrugeren 
anviser, jf.§ 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om en tidligere erhvervsejendom med tre bygninger: hus, 
gildesal og hobbygarage. På taget af forbrugeren hus er der installeret et 
solcelleanlæg. Forbrugeren ønsker at modregne solcelleproduktionen fra 
huset på ejendommens to andre installationer.  
 
Forbrugeren klagede til energiselskabet den 20. august 2014 over, at ener-
giselskabet ikke vil lade forbrugeren modregne sin solcelleproduktion på 
ejendommens to andre installationer.  
 
Energiselskabet svarede senere samme dag, at lovgivningen på området 
ikke tilladte en sådan modregning. Energiselskabet oplyste, at det eneste 
alternativ for forbrugeren var at nedtage elinstallationerne på de to andre 
bygninger. Installationerne ville herefter kunne sammenlægges, således at 
der på forbrugerens ejendom kun var en installation. 
 
 
NÆVNETS VURDERING 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af de 
nævnte leveringsbetingelser, elforsyningsloven og øvrig lovgivning, herun-
der bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Nævnets kompetence 
Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompeten-
ce: 

§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbruge-
re og energiselskaber. 
Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende 
forbrugeraftaler om køb og levering at el, gas og varme samt andre va-
rer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. 
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