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AFGØRELSE 

Ankenævnet afviser at behandle klagen fra JRM mod Energi Viborg ⅍ på 
vegne af Energi Viborg Elnet ⅍ & Energi Viborg Forsyning ⅍. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag.  
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms overføres til den bankkonto, som for-
brugeren anviser, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan indsættes som kunde med 
tilbagevirkende kraft på adressen: …, 8800 Viborg (installationsadressen). 
Forbrugeren skal således eventuelt hæfte for et elforbrug, der er blevet 
forbrugt af en erhvervsvirksomhed.  
 
Det omtvistede elforbrug blev forbrugt af erhvervsvirksomheden … EN-
TERPRISES, FILIAL AF … ENTERPRISES LIMITED ENGLAND (herefter …), i 
perioden 1. juli 2014 til 30. september 2014. Forbrugeren har været med-
ejer af denne erhvervsvirksomhed med en ⅓ ejerandel. 
 
Den 25. august 2014 ophørte … på grund af manglende indsendelse af års-
rapport, men virksomheden var tilsyneladende ikke bekendt med denne 
tvangsopløsning. Virksomheden fortsatte derfor sin funktion.  
 
Den 10. november 2014 modtog forbrugeren et opkald fra energiselskabet, 
der fortalte, at … var tvangsopløst, og at energiselskabet ville indsætte for-
brugeren som privat kunde for installationsadressen.  
 
Forbrugeren accepterede herefter at hæfte for kundeforholdet på installa-
tionsadressen for fremtiden, men har udtrykkeligt afvist at give accept på at 
blive opkrævet betaling for allerede forbrugt elektricitet, dvs. hæfte som 
privat forbruger med tilbagevirkende kraft.  
 
Forbrugeren klagede skriftligt til energiselskabet den 2. februar 2015. 
Energiselskabet afviste forbrugerens klage den 4. februar 2015. 
 
Efterfølgende oprettede forbrugeren et nyt selskab ved navn xxx 2015 ApS 
på adressen …, 8800 Viborg. Dette selskab skiftede i marts 2015 navn til x 
ApS, uden at energiselskabet blev orienteret herom. 
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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. 
 
Kompetence 
Efter § 1, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra 
erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage ved-
rørende et privat kundeforhold.  
 
Nævnet lægger til grund i sagen, at energiselskabet har anmodet forbruge-
ren om at hæfte med tilbagevirkende kraft for et erhvervsselskabs elfor-
brug. Forbrugeren har efter det oplyste været medejer med en tredjedel af 
selskabet, der i Danmark var registreret som filial af et engelsk selskab med 
adresse i London. 
 
I vurderingen af, om elselskaberne med rette kan betinge fremtidig levering 
af hæftelse med tilbagevirkende kraft for et selskabs elforbrug, ville der 
også skulle indgå stillingtagen til den selskabsretlige lovgivning, herunder 
særlige hæftelsesforhold for danske filialer af udenlandske selskabskon-
struktioner.  
 
Forudsætningen om, at klagen ikke væsentlig skal adskille sig fra en klage 
fra en privat forbruger, er i denne sag således ikke opfyldt. Nævnet anser 
sig derfor ikke kompetent til at behandle sagen. 
  



 

 
 4 | 4 

15/01814 
 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 15. OKTOBER 2015 
 
 
 
 
 
 Poul Gorm Nielsen 
  formand 
   /    for Jannik Hermansen 
    Georg Ferdinandsen 
         specialkonsulent 
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