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AFGØRELSE 

Ankenævnet giver ikke forbrugeren, , medhold i de 
fremsatte krav mod selskaberne, NGF Nature Energy Distribution ⅍ og  
NGF Nature Energy Forsyning ⅍, vedrørende korrekt tildeling af forsy-
ningspligtprodukt, erstatning, samt fremtidig regulering af m3-pris.  
 
Naturgasselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, 
lige som klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i 
ankenævnets vedtægter. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om, hvorvidt naturgasselskabet har tildelt forbrugeren det 
korrekte forsyningsprodukt, om forbrugeren er berettiget til eventuel er-
statning og efterregulering af for høj m3-pris, samt hvad den fremtidige m3-
pris skal være. 
 
Forbrugeren overtog installationsadressen den 7. juli 2012.  
 
Den 18. oktober samme år modtog forbrugeren et velkomstbrev fra natur-
gasselskabet. Forbrugeren foretog ikke et aktiv valg af gasleverandør, og 
blev herefter tildelt naturgasselskabets forsyningspligtprodukt. 
 
Den 1. maj 2013 trådte naturgasselskabets nye forsyningspligtbevilling i 
kraft, og den gamle udløb. I denne forbindelse sendte naturgasselskabet et 
underretningsbrev til forbrugeren.  
 
I brevet orienterede fik forbrugeren orientering om, at selskabet havde 
vundet den nye forsyningspligtbevilling. Forbrugeren skulle aktivt vælge 
det nye forsyningspligtprodukt fra naturgasselskabet, ellers ville han blive 
sat på et markedsprodukt. 
 
Den 11. april 2014 klagede forbrugeren til naturgasselskabet med krav om 
tilbagebetaling af for meget betalt a conto beløb, idet m3-prisen var for høj. 
Det var således forbrugerens opfattelse, at naturgasselskabet burde have 
overflyttet forbrugeren på det nye forsyningspligtprodukt automatisk, hvil-
ket ville have medført en lavere m3-pris.  
 
Naturgasselskabet fastholdt deres standpunkt om, at forbrugeren ikke skul-
le flyttes, da han ikke havde foretaget et aktivt valg.  
 
Sagen blev herefter indbragt for Ankenævnet på Energiområdet. 
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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 naturgasforsyningslovens § 7, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at 
blive forsynet med naturgas fra en virksomhed med forsyningspligt, lige-
som enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Det-
te indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter naturgasforsyningslo-
ven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge naturgas 
har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både distributi-
onsselskabet og naturgasleverandøren. For købet af naturgassen har for-
brugeren ligeledes accepteret at købe gassen fra et leverandørselskab efter 
dette selskabs almindelige leveringsbetingelser. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens naturgasforsyning er således reguleret af 
de nævnte leveringsbetingelser samt naturgasforsyningsloven og øvrig 
lovgivning, herunder bl.a. aftale- og købeloven. 
 
 
Forsyningspligtprodukt 
Nævnet lægger til grund, at det i sagen er ubestridt, at forbrugeren i forbin-
delse med kundeforholdets oprettelse modtog et velkomstbrev inklusiv 
forsyningsaftale, dateret den 12. oktober 2012. Forbrugeren modtog såle-
des naturgasselskabets standardkommunikation, og blev i 2012 placeret på 
deres forsyningspligtprodukt, der gjaldt frem til den 1. maj 2013, hvor for-
syningspligtbevillingen udløb. 
 
 
Orienteringsbrev 
Naturgasselskabet har fremlagt en uadresseret underretningsskrivelse af 
25. marts 2013, der lever op til kravene, der stilles efter ordlyden i natur-
gasforsyningslovens § 27, stk. 3 og 4. Naturgasselskabet har samtidig frem-
lagt en ”flettebrevsadresseliste” over modtagere af underretningsskrivel-
sen, hvori forbrugeren i denne sag er nævnt. Efter nævnets praksis, der er i 
overensstemmelse med Højesterets praksis, må naturgasselskabets under-
retningsbrev herefter anses for at være kommet frem til forbrugeren.  
 
Nævnet må således forudsætte og dermed lægge til grund, at forbrugeren 
har fået de nødvendige informationer i forbindelse med, at naturgasselska-
bets oprindelige forsyningspligtbevilling udløb i 2013. Naturgasselskabet 
har derfor håndteret udløbet af forsyningspligtbevillingen i overensstem-
melse med § 27, stk. 3 og 4, i naturgasforsyningsloven. 
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Aktivt valg af forsyningsprodukt 
Nævnet konstaterer, at forbrugeren ikke har foretaget et aktivt valg om at 
overgå til det nye forsyningspligtprodukt, som trådte i kraft den 1. maj 
2013.  
 
Det følger af lovgivningen på området, at når en forsyningspligtbevilling 
ophører, er det ikke et krav for forsyningspligtselskabet, at de kunder, som 
havde det gamle forsyningspligtprodukt, automatisk skal overflyttes til det 
nye forsyningspligtprodukt.  
 
I overensstemmelse med naturgasforsyningsloven har naturgasselskabet 
derfor overført forbrugeren til det standardprodukt, som er nævnt i orien-
teringsbrevet (det lovbestemte basisprodukt). Forbrugeren har ikke haft 
krav på andet, når forbrugeren ikke opfyldte forudsætningerne for at blive 
placeret på det nye forsyningspligtprodukt. 
 
 
Krav om kontrakt 
Efter § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov 
om naturgasforsyning (bekendtgørelsen) skal naturgasselskabet udarbejde 
en kontrakt, der indeholder de i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, anførte oplys-
ninger til forbrugere, der ikke vælger at skifte til et andet produkt eller en 
anden leverandør. En sådan kontrakt er gyldig uden forbrugerens godken-
delse. 
 
Nævnet konstaterer, at naturgasselskabets underretningsskrivelse af 25. 
marts 2013 ikke indeholder de i § 2, stk. 1, anførte oplysninger, og at sel-
skabet ikke i øvrigt har udarbejdet den krævede kontrakt vedrørende ”til-
bagefaldsproduktet”.  
 
Uanset den manglende kontrakt  konstaterer nævnet, at forbrugeren har 
fået leverancer på et basisprodukt, der opfylder betingelserne i loven, såle-
des at forbrugeren i forhold til forsyningspligtproduktet, der gjaldt frem til 
1. maj 2013, ikke har betalt en højere pris.  
 
Forudsætningen for at overgå til det nye, billigere forsyningspligtprodukt 
har forbrugeren ikke opfyldt, men kan opfylde det ved at opsige det nuvæ-
rende markedsprodukt og anmode om at blive overført til det nye forsy-
ningspligtprodukt. 
 
Forbrugeren har derfor ikke krav på tilbage i tid at få reguleret den betalte 
pris for leverancerne. 
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