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AFGØRELSE 

Energiselskabet Modstrøm Danmark ⅍ skal anerkende, at aftalen om leve-
ring af el, som er indgået med forbrugeren , 
er ugyldig.  
 
Energiselskabet skal fritage forbrugeren fra betaling af forskudsopkræv-
ningen, i alt 970, 48 kr.  
 
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 der er indgået en gyldig aftale om levering af 
el på adressen:  4291 Ruds Vedby.  
 
Forbrugeren, , deltog i en konkurrence på 
internettet den 23. november 2014. Her bekræftede forbrugeren sin delta-
gelse via en SMS, som blev sendt til forbrugeren. I forbindelse med deltagel-
se i konkurrencen, afgav forbrugeren en række oplysninger.  
 
Den 26. november 2014 blev forbrugeren kontaktet telefonisk af energisel-
skabet. Samtalen blev afsluttet med, at forbrugeren, ifølge energiselskabet, 
accepterede at indgå en aftale med dem om levering af el. Under samtalen 
modtog forbrugeren en bekræftelsesmail fra energiselskabet. Mailen linke-
de til en hjemmeside med en bekræftelsesknap, som forbrugeren aktivere-
de. Umiddelbart herefter fik forbrugeren en velkomstmail fra energiselska-
bet.  
 
Den 16. december 2014 modtog forbrugeren en faktura på forskudsbeta-
ling fra energiselskabet.  
 
Den 20. december 2014 klagede forbrugeren til energiselskabet, da han var 
uenig i energiselskabets krav.  
 
Den 5. januar 2015 havde parterne telefonisk kontakt, men kunne ikke nå 
frem til en løsning.  
 
Den 12. januar 2015 modtog forbrugeren en gebyrfri rykker fra energisel-
skabet, og efterfølgende sendte energiselskabet to rykkere med gebyr til 
forbrugeren.  
 
Forbrugeren oprettede en klagesag hos ankenævnet den 28. januar 2015.   
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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 § 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. 
 
Aftalens gyldighed 
Efter Forbrugeraftalelovens § 11, stk. 3, skal en virksomhed, når denne kon-
takter en forbruger telefonisk med henblik på at indgå en aftale, give for-
brugeren en række oplysninger forud for aftalens indgåelse. Virksomheden 
skal blandt andet give oplysning om det kommercielle formål med henven-
delsen. Desuden skal virksomheden på en klar og tydelig måde give forbru-
geren oplysning om fortrydelsesretten, herunder betingelser, tidsfrister og 
proceduren for at gøre fortrydelsesretten gældende, jf. forbrugeraftalelo-
vens § 11, stk. 3 jf. § 8, stk. 1 nr. 9.  
 
Efter nævnets opfattelse indebærer energiselskabets fremgangsmåde en 
omgåelse af forbrugeraftalelovens § 11, stk. 3, jf. § 8, stk. 1, nr. 9, med den 
virkning, at aftalen er ugyldig.  
 
Ved denne vurdering lægger nævnet vægt på, at energiselskabet ikke har 
givet forbrugeren de korrekte oplysninger forud for aftaleindgåelsen. For-
brugeren er således ikke ved telefonsamtalens begyndelse blevet informe-
ret om det kommercielle formål med henvendelsen, ligesom selskabet ikke 
har givet oplysningen, når forbrugeren direkte har spurgt hertil.  
 
De oplysninger, som selskabet har givet forbrugeren, har i stedet været 
egnet til at vildlede i et sådant omfang, at forbrugeren ikke har været klar 
over formålet med henvendelsen.   
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