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I dette elektroniske dokument får du fortalt historien om oprettel-
sen af ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET.  

 
Historien tager sin begyndelse med, at Energistyrelsen i okto-

ber 2002 nedsætter en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulig-
hederne for at etablere et privat, godkendt ankenævn på energi-
området. Et sådant ankenævn skulle oprettes efter reglerne i lov 

om forbrugerklager. 
 

Den daværende borgerlige regering ønskede at få oprettet flere 
private ankenævn på centrale forbrugerområder, og dette blev et 
centralt element i regeringens forbrugerpolitiske strategi, der blev 

offentliggjort i januar 2003. 
 

På daværende tidspunkt hørte energipolitikken også under 
økonomi- og erhvervsministeren. Så når ministeren både var for-
bruger- og energiminister, var det oplagt, at ministeren ønskede 

et privat ankenævn på energiområdet. 

Ankenævnets formand 

siden starten 

Poul Gorm Nielsen 

Dommer i Købehavns Byret 
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Energistyrelsen fik til opgave at nedsætte en arbejdsgruppe 

med repræsentanter energi- og forbrugerområdet. Arbejdsgrup-
pen afholdt adskillige møder for at afdække muligheder for at 
etablere et privat ankenævn.  

 
I eftersommeren 2004 var arbejdet nået så langt, at Præsiden-

ten for Københavns Byret blev bedt om at udpege en dommer 
som formand for det nye ankenævn. 

 

I foråret 2004 opnåedes der bred enighed om at etablere et 
privat ankenævn. Arbejdsgruppen gik derefter i gang med at få 

fastlagt de sidste rammer for ankenævnet, især angående finan-
sieringen af ankenævnets virksomhed. De sidste brikker om fi-

nansieringen og sekretariatsbetjeningen faldt på plads i august 
2004. 

 

For at få ankenævnet etableret inden udgangen af 2004, ud-
lånte Forbrugerstyrelsen (som nu var udskilt til at være en styrel-

se under den nye familie- og forbrugerminister) en medarbejder 
pr. 1. oktober 2004 til Konkurrencestyrelsen. Selv om Energitilsy-
net som myndighed hørte under Energiministeriet, var sekretari-

atsbetjeningen af historiske grunde fra monopoltiden varetaget af 
Konkurrencestyrelsen.  

 
Den 1. november 2004 kunne ankenævnet så begynde sin 

virksomhedt lykkedes at få alt på plads, herunder familie- og for-

brugerministerens godkendelse af ankenævnet. 
 

Herefter modtog ankenævnet de første sager, som sekretaria-
tet derefter gik i gang med at sagsbehandle. Det var også lykke-
des at få etableret en hjemmeside (www.energianke.dk). 

 
Den 15. april 2005 afholdtes det første nævnsmøde i anke-

nævnet. Her blev 15 varme- og elsager afgjort. Ankenævnet fik 
en ”flyvende” start, for blandt varmesagerne var der én sag, hvor 
nævnet afgjorde, at det kommunale forsyningsselskab havde ud-

vist retsfortabende passivitet med at først efter mere end 3 år at 
fremsætte krav om efterbetaling. Da samtidig DR’s forbrugerud-

sendelse ”Kontant” havde fokus på mange forbrugerklager om 
opgørelse af elregninger fra det samme kommunale forsyning, fik 
ankenævnet megen omtale og dermed hurtigt blev kendt som 

klageinstans. 
 

På de efterfølgende sider gennemgås mere detaljeret historien 
om arbejdet med at etabler ankenævnet. 

 

http://www.energianke.dk/
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1 Oprettelse af et ankenævn på energiom-
rådet 

1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et 
privat ankenævn på energiområdet 

Regeringen lagde med publikationen ”Ny forbrugerpolitik” [ja-
nuar 2003] op til en generel reform af forbrugerpolitikken baseret 

på større dialog mellem forbrugere og virksomheder. Et centralt 
element i reformen var ønsket om, at virksomhederne skulle tage 

medansvar for behandlingen af egne klagesager, og der lagdes op 
til, at der skulle oprettes flere private ankenævn med deltagelse 
af såvel branche- som forbrugerrepræsentanter. 

 
Bag ønsket om i højere grad at inddrage branchen i klagebe-

handlingen lå bl.a. et synspunkt om, at det offentlige ikke skal 
involveres i konflikter, som parterne selv kan løse. Hertil kom, at 
erfaringerne med de eksisterende, godkendte, private ankenævn 

tydede på, at branchedeltagelse i klagebehandlingen dels bidra-
ger til en god klagebehandling og dels forebygger klager på det 

pågældende område. Oprettelsen af flere private ankenævn skulle 
overordnet bidrage til, at forbrugernes rettigheder understøttedes 
af en effektiv klageadgang, som var en nødvendig del af et vel-

fungerende marked. Synspunkterne i den ny forbrugerpolitik har 
bl.a. i 2003 udmøntet sig i vedtagelsen af en ny forbrugerklagelov 

(lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager). 
 
Den igangværende liberalisering af energimarkederne havde 

aktualiseret behovet for en opdatering af klagemulighederne på 
energiområdet. I en undersøgelse fra 2001, hvori forbrugerforhold 

i 26 OECD-lande sammenlignedes, blev der peget på, at de nye 
markeder, der opstår, hvor tidligere monopoler liberaliseres, i en 
overgangsperiode har problemer med at sikre forbrugerne gode 

vilkår (Ny forbrugerpolitik s. 4). Liberaliseringer er generelt til 
gavn for forbrugerne, der får bedre valgmuligheder, men i hvert 

fald i en overgangsperiode kan markedet synes uoverskueligt og 
dermed reelt begrænse forbrugernes valgfrihed. 

 

Hertil kom at der med liberaliseringen dukkede nye aktører op 
på energimarkedet i form af handelsselskaber, som klagesyste-

met nødvendigvis må tage højde for. Ensartede klager blev be-
handlet ved forskellige myndigheder, henholdsvis Energitilsynet 
og Forbrugerklagenævnet, afhængig af hvilken type selskab kla-

gen vedrører. Kompetencefordelingen mellem Forbrugerklage-
nævnet og Energitilsynet synes også at kunne give anledning til 

forvirring omkring rette klagemyndighed.  
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1.2 Oprettelse af et privat ankenævn på energiom-

rådet 

1.2.1 Arbejdsgruppen om oprettelsen af et privat anke-

nævn på energiområdet 

Energistyrelsen nedsatte den 10. oktober 2002 en arbejds-

gruppe med henblik på at oprette et privat ankenævn på energi-
området for at sikre energiforbrugerne en klar og effektiv klage-
adgang. 

 
Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Dansk Ener-

gi/ELFOR, DONG, Fællessekretariatet for Hovedstadens Naturgas-
selskab (HNG) og Naturgas Midt-Nord (NGMN), Naturgas Fyn, 
Danske Fjernvarmeværkers Forening - nu Dansk Fjernvarme 

(DFF), Danske Kraftvarmeværkers forening, Forbrugerrådet, For-
brugerstyrelsen, Energiklagenævnet, Energitilsynet, Økonomi- og 

Erhvervsministeriets departement og Energistyrelsen. 
 
Arbejdsgruppen skulle som led i sit arbejde belyse: 

 

▪ hvilke typer af klager, nævnet skal kunne behandle, herun-

der hvordan begrebet forbrugerklager skal afgrænses, 

▪ klagenævnets forhold til andre klageinstanser, herunder 

redegøre for hvordan kompetenceafgrænsningen i forhold 

til Energitilsynet og Energiklagenævnet skal være, 

▪ hvorledes, det kan sikres, at klagenævnet fremstår som et 

hensigtsmæssigt og effektivt klageorgan, herunder hvordan 

det kan sikres, at nævnets afgørelser faktisk efterleves, 

▪ hvorledes der kan skabes incitamenter for virksomhederne 

til at deltage i etableringen og driften af klagenævnet, 

▪ i hvilket omfang forbrugere og virksomheder skal betale for 

nævnets behandling af klager, samt 

▪ hvilke lovændringer og administrative tiltag i øvrigt, der 

skal planlægges og gennemføres. 

 
Arbejdsgruppen holdt adskillige møder i 2002-2004 med hen-

blik på at nå frem til enighed om oprettelse af et ankenævn. 
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1.2.2 Krav til et privat ankenævn 

Arbejdsgruppen konkluderede, at de grundlæggende krav til et 
privat ankenævn på energiområdet var, at ankenævnet skulle 
behandle civilretlige tvister mellem private energiforbrugere og 

energiselskaber.  
 

Den aktuelle situation var, at både Energitilsynet og Forbru-
gerklagenævnet behandlede forbrugerklager, som kunne behand-
les af et kommende privat ankenævn for energi. Ved at samle 

behandlingen af disse klager i et private ankenævn, kunne der 
tilvejebringes både en samlet indgang og en ensartet behandling 

af klagerne. Kombineret med en passende information til forbru-
gerne ville den entydige klageadgang styrke forbrugernes klage-

muligheder og derigennem understøtte et velfungerende energi-
marked. Oprettelsen af et lignende ankenævn på teleområdet 
havde i sommeren 2003 påkaldt sig stor bevågenhed fra såvel 

medier som telebrugere. 
 

Ankenævnet skulle bestå af en uafhængig formand samt et li-
ge antal repræsentanter for forbruger- og brancheinteresser. I 
modsætning til klagesagsbehandlingen i Energitilsynet og Forbru-

gerklagenævnet ville der dermed ved behandlingen af de enkelte 
sager deltage brancheudnævnte repræsentanter med specifikt 

kendskab til energiområdet. Nævnets sammensætning ved be-
handlingen af de enkelte sager kunne fastsættes nærmere i ved-
tægterne. Det kunne eksempelvis bestemmes, at brancherepræ-

sentanter med kendskab til et givet område (el, gas eller varme) 
deltager i nævnets behandling af klager inden for samme område. 

I øvrigt er det erfaringen fra de eksisterende private ankenævn, 
at disse som følge af deltagelsen af både forbruger- og branche-
repræsentanter vil være med til at forebygge klager ved at etab-

lere gode rammer for et hensigtsmæssigt møde mellem forbru-
ger- og brancheinteresser.   

 
Forbrugerklageloven fra juni 2003, der afløste forbrugerklage-

nævnsloven fra 1974, indeholder bl.a. i kapitel 2 bestemmelser 

om godkendte, private klage- eller ankenævn. Det fremgår heraf, 
at det fra den 1. januar 2004 er økonomi- og erhvervsministeren, 

der godkender private klagenævn og i øvrigt fastsætter nærmere 
kriterier herfor, jf. § lovens 5, stk. 1. Fra august 2004 er kompe-
tencen overført til familie- og forbrugerministeren. 
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I bemærkningerne til forbrugerklageloven er det fremhævet, 

at der vil blive lagt vægt på, at ankenævnet opfylder principperne 
om uafhængighed, åbenhed, kontradiktion, effektivitet, lovlighed, 
frihed og repræsentation, som forudsat i Europa-Kommissionens 

henstilling om de principper, der finder anvendelse på organer 
med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvistigheder på forbru-

gerområdet (98/257/CE). Desuden er det nævnt, at godkendelsen 
i øvrigt vil basere sig på de samme principper, som allerede gjaldt 
efter forbrugerklagenævnsloven, hvilket bl.a. indebærer, at der 

skal være sikkerhed for, at nævnets handlinger er upartiske, at 
der er åbenhed omkring sagsbehandlingsprocedurer, at parterne 

har mulighed for at fremkomme med deres synspunkter, herun-
der også til eventuelle ekspertudtalelser, og at der er moderate 

gebyrer, og at afgørelserne begrundes.  
 
Lovens klare udgangspunkt er, at et privat klagenævn skal 

behandle klager over alle erhvervsdrivende inden for den pågæl-
dende branche eller det pågældende område. På energiområdet 

synes der ikke at være særlige forhold, som kan tale for, at et 
ankenævn ikke skal være branchedækkende. Ankenævnet skal 
kunne behandle klager over alle erhvervsdrivende på ankenæv-

nets område.  
 

Med forbrugerklageloven er der lagt op til, at de erhvervsdri-
vende og deres brancheorganisationer selv skal tage hånd om 
behandlingen og finansieringen af egne klager. De enkelte bran-

cher skal som udgangspunkt oprette og finansiere egne anke-
nævn. Det vil i vidt omfang være muligt i de enkelte private an-

kenævn at tilrettelægge finansieringen på en måde, der passer til 
de særlige forhold på det pågældende område. Der kan fastsæt-
tes regler om, at en erhvervsdrivende, skal betale et beløb til et 

godkendt, privat ankenævn for nævnets udgifter til en sags be-
handling ved nævnet, hvis forbrugeren får medhold i sin klage 

eller sagen forliges. Der kan i den forbindelse fastsættes regler 
om, at erhvervsdrivende, som ikke bidrager til nævnets daglige 
drift, skal betale et større beløb end erhvervsdrivende, der bidra-

ger til nævnets drift. Efter forbrugerklageloven vil der være ud-
pantningsret for et sådant beløb (jf. lovens § 17, stk. 3 og 4). 

 
Erhvervsdrivende, der ikke er tilknyttet ankenævnet, vil ikke 

være bundet af nævnets afgørelser, medmindre den erhvervsdri-

vende efterfølgende har tilsluttet sig dette. Retter en erhvervsdri-
vende sig ikke efter en ankenævnsafgørelse, der giver forbruge-

ren medhold, anses forbrugeren imidlertid for at have rimelig 
grund til at føre proces mod den erhvervsdrivende i retsplejelo-
vens forstand, hvorfor forbrugeren under hensyn til de økonomi-
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ske betingelser herfor, kan få meddelt fri proces med henblik på 

at indbringe sagen for domstolene. I øvrigt lægges der i forbru-
gerklageloven op til, at der i videre omfang end tidligere skal 
kunne ske offentliggørelse af oplysninger om forbrugerforhold, 

herunder om hvilke erhvervsdrivende der klages over, samt om 
hvorvidt afgørelserne efterleves eller ej (jf. lovens § 15 samt be-

mærkningerne hertil). 
 
Mange af de ovennævnte forhold og principper vil finde udtryk 

i vedtægtsbestemmelser om ankenævnets kompetence, sammen-
sætning og principper for sagsbehandling mv. Vedtægterne fast-

sættes i en aftale mellem branchen og Forbrugerrådet, og indgår 
som sådan i grundlaget for ministerens afgørelse om godkendelse 

af nævn og vedtægter. For så vidt angår finansieringen af anke-
nævnet fastsættes denne i en indbyrdes aftale mellem de tilknyt-
tede brancher. Regler om at en erhvervsdrivende skal betale et 

beløb i forbindelse med en sags behandling i nævnet, jf. ovenstå-
ende, fastsættes af ministeren på baggrund af oplysninger fra 

ankenævnet. 
 

 

1.2.3 Ændringer i forhold til det nuværende klagesystem 

Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i, at både Forbrugerklage-
nævnet og Energitilsynet - og dermed Energiklagenævnet som 

ankeinstans - behandlede forbrugerklager, der udspringer af civil-
retlige tvister mellem energiforbrugere og energiselskaber. Så-

danne klagetyper skal med oprettelsen af et ankenævn samles 
dér. 

 

1.2.3.1 Forbrugerklagenævnet 

Forbrugerklagenævnet behandler bl.a. klager fra forbrugere 
vedrørende civilretlige tvister, der udspringer af levering af el, gas 

og varme. Klagerne falder uden for Forbrugerklagenævnets kom-
petence, hvis der i lovgivningen er fastsat en særlig klageadgang. 

Forbrugerklagenævnet har dermed kun kompetence, i det omfang 
Energitilsynet ikke har det. Denne afgrænsning af kompetence 
kan som nævnt give anledning til en vis forvirring om, hvem der 

er rette klagemyndighed.  
 

Med oprettelsen af et ankenævn, der behandler civilretlige tvi-
ster mellem private forbrugere og energiselskaber, vil de egentli-
ge energisager, der i dag behandles af Forbrugerklagenævnet, 

høre under ankenævnets kompetence. Forbrugerstyrelsen har 
opgjort antallet af sådanne sager til 23 og 43 i henholdsvis 2000 

og 2002. I disse tal indgår klager, der er oversendt til Energitilsy-
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net. I forbrugerklageloven er det fastsat, at Forbrugerklagenæv-

net ikke behandler klager, som hører under et godkendt, privat 
klage- eller ankenævn, (jf. lovens § 7). En overdragelse af de på-
gældende sagstyper fra Forbrugerklagenævnet til et ankenævn 

for energiområdet sker således med oprettelsen af det godkendte 
ankenævn. 

 
Hvis der ikke oprettes et privat, godkendt ankenævn for ener-

giområdet, vil Forbrugerklagernævnet fortsat skulle behandle ci-

vilretlige forbrugerklager på energiområdet uden medvirken af 
branchekyndige fra energiområdet.  I forbrugerklageloven fast-

sættes det som noget nyt, at de erhvervsdrivende, som ikke 
etablerer eget ankenævn, og hvis klager derfor skal behandles i 

Forbrugerklagenævnet, fremover selv skal betale for klagesags-
behandlingen ved klagenævnet. De fremtidige rammer for be-
handling af civilretlige klager på energiområdet medfører derfor 

alt andet lige større udgifter for energiselskaberne set i forhold til 
den nuværende klagebehandling. 

 

1.2.3.2 Energitilsynet 

Energitilsynet varetager tilsyns- og klageopgaver på energi-

området, jf. elforsyningslovens § 78, stk. 1. Oprettes der et privat 
ankenævn, kan en række af de forbrugerklager, der hidtil er ble-
vet behandlet i Energitilsynet, overflyttes til ankenævnet. Den 

nærmere afgrænsning baserer sig på sondringen mellem behand-
lingen af konkrete civilretlige tvister og varetagelsen af det frem-

adrettede offentligretlige tilsyn. Det har ikke været tilsigtet, at 
Energitilsynet skulle behandle klager, der ikke vedrører energi-
lovgivningen. Den nærmere afgrænsning af tilsynets kompetence 

har udviklet sig gennem praksis. Energitilsynet vil med en over-
dragelse af de civilretlige forbrugerklager i højere grad fremstå 

som et rent tilsynsorgan. 
 
Det er konstateret, at der kan overføres sager fra Energitilsy-

net til et kommende ankenævn vedrørende: 
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▪ måler og anlægsfejl 

▪ restanceinddrivelse og betalingsbetingelser 

▪ fastsættelse af a conto betalinger 

▪ flytteafregning og ejerskifte 

▪ udmeldelse/udtræden af forsyningsvirksomheder 

▪ varsling af prisforhøjelser 

▪ ejer/lejer-hæftelse samt etablering af direkte kundeforhold 

og 

▪ leveringskvalitet og betalinger for ændring af leveringsom-

fang. 

 
I 2001 modtog Energitilsynet 101 forbrugerklager, der falder 

ind under ovennævnte kategorier, og i 2002 var antallet 202. I 
tallet for 2002 indgik ca. 100 klager over samme selskab og med 

samme klagetema, nemlig en generel opstramning af selskabets 
betalingsbetingelser.  

 

 Oprettes der ikke et privat ankenævn, må det forventes, at de 
civilretlige klager vil blive flyttet fra Energitilsynet med henblik på 

alligevel at sikre en samlet indgang og samme vilkår for private 
forbrugeres klager. 

 

1.2.3.3 Overførelse af sager fra Energitilsynet 

Økonomi- og erhvervsministeren (nu transport- og energimini-
steren) er i medfør af elforsyningslovens § 78, stk. 3, bemyndiget 

til at fastsætte nærmere regler for, hvilke opgaver Energitilsynet 
skal varetage. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelsen af be-

kendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets op-
gaver. Der vil i denne bekendtgørelse kunne tilføjes en bestem-
melse, der afgrænser Energitilsynets kompetence i forhold til et 

ankenævn for energi.  
 

Også erhvervsdrivendes civilretlige klager vil med denne af-
grænsning blive fjernet fra Energitilsynet - ligesom det vil ske 
med forbrugerklageloven i relation til Forbrugerklagenævnet. I 

tråd med nye tiltag på forbrugerområdet lægges der op til, at det 
private ankenævn som udgangspunkt ikke skal behandle klager 

fra forbrugende erhvervsdrivende. Udgangspunktet vil derfor væ-
re, at erhvervsdrivende må gå til de almindelige domstole med 
eventuelle civilretlige tvister. Ankenævnet vil dog i et vist mindre 

omfang kunne behandle en erhvervsdrivendes klage, såfremt kla-
gen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage, der vedrører et pri-

vat forbrugerforhold. En sådan mulighed eksisterer ved Teleanke-
nævnet. Energitilsynets sekretariat har oplyst, at tilsynet i 2001 
og 2002 modtog henholdsvis 16 og 19 civilretlige klager fra for-
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brugende erhvervsdrivende, fordelt med størstedelen på elområ-

det og en mindre del på varmeområdet.  
 

1.2.3.4 Uhensigtsmæssigheder ved det nuværende klagesystem1 

Som udgangspunkt må sager, der ligger inden for Energitilsy-
nets og Energiklagenævnets kompetence at behandle, ligge uden 

for Forbrugerklagenævnets kompetence. Det fremgår direkte af 
det til grund for bestemmelsen foreliggende betænkning, at man 
har anset en dobbeltbehandlingsmulighed for uheldig. Kun for så 

vidt angår klager på energiforsyningsområdet, hvor Energitilsynet 
og Energiklagenævnet ikke kan antages at have kompetence, har 

Forbrugerklagenævnet kompetence. Bestemmelsen synes således 
at udelukke dobbeltkompetence.  

 

Falder en sag ikke ind under de sektorspecifikke energimyn-
digheders kompetence, må denne som udgangspunkt falde tilba-

ge på Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet har således 
behandlet en sag om en forbrugerklage over en grundejerfor-
ening, der drev en varmecentral for 160 huse. Også i forhold til 

erstatningssager må Forbrugerklagenævnet anses for kompetent. 
Forholdet mellem forbrugerne og elhandelsselskaberne (bortset 

fra de forsyningspligtige elforsyningsvirksomheder) er ikke regu-
leret af elforsyningsloven. Området udgør et potentielt sagsbe-
handlingsområde, når husholdningskunderne efter den 1. januar 

2003 får mulighed for frit at vælge leverandør. 
 

Forbrugerklagenævnet har i et vist omfang behandlet sager 
om priser på energiforsyningsområdet. Af årsberetningen for For-
brugerklagenævnet (Juridisk Årbog) fremgår det, at Forbruger-

klagenævnet har behandlet sager om størrelsen af elforbruget. I 
et vist omfang har det været tale om sager, der også kunne være 

behandlet i regi af Energitilsynet/Energiklagenævnet. 
 

Forbrugerklagenævnet har tillige behandlet en sag om rykker-
gebyrer på elforsyningsområdet. 

 

I de ovennævnte sager må Forbrugerklagenævnets kompeten-
ce anses for at have været tvivlsom, jf. den ovenfor omtalte § 3, 

stk. 1 i forbrugerklagenævnsloven. Energimyndighederne har tra-
ditionelt tiltaget sig kompetence på disse områder. 

 

                                           
1
  Bent Ole Gram Mortensen: Prisbestemmelser og myndighedskompetencer 

(december 2001), side 157-161. Kan downloades gratis fra: www.ekn.dk un-

der ”Links og publikationer”. 
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Forbrugerklagenævnet har i forbindelse med en række mod-

tagne klager på energiforsyningsområdet direkte oversendt disse 
til energitilsynsmyndigheden, eventuel efter først at have kontak-
tet energimyndigheden om kompetencespørgsmålet.  

 
Uklarheden vedrørende kompetenceafgrænsningen mellem 

Forbrugerklagenævnet og energimyndighederne synes noget 
uhensigtsmæssig. Især virksomhedsbekendtgørelsens henvisning 
til »levering af el, gas, vand og varme« kan give den enkelte for-

bruger en forventning om, at alle slags sager herom vil falde ind 
under Forbrugerklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at 

Energiklagenævnet afslutter sine afgørelser med en bemærkning 
om, at afgørelsen ikke kan påklages til anden administrativ myn-

dighed, jf. elforsyningslovens §§ 89, stk. 2 og 89a, stk. 7, natur-
gasforsyningslovens § 51, stk. 2 eller varmeforsyningslovens § 
26, stk. 2. Det synes ikke praktisk, at en forbruger til trods herfor 

vil kunne indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet; ej heller 
selv om et vedrører et forhold, som energimyndighederne ikke 

har anset sig kompetent til at tage stilling til. 
 

1.2.3.5 Århus-sagen 

 En konkret sag fra Århus vedrørende varmeforsyning illustre-
rer tydeligt uhensigtsmæssigheden ved et system med flere kla-
geinstanser og uklar kompetenceafgrænsning. Klagen angik den 

betaling, der blev krævet af Århus Kommunale Værker for ud-
skiftning og reparation af varmemåleren for fjernvarme på klage-

rens ejendom. Forbrugeren klagede først til Energitilsynet, der 
traf afgørelse om, at punkt 6.4 i leveringsbetingelserne om for-
brugerens erstatningspligt for beskadiget målerudstyr ikke kan 

anses for urimelig i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 
Det fandtes heller ikke urimeligt at lade måleren - efter reparati-

on - genopsætte hos en anden forbruger. Energitilsynet anså sig 
imidlertid ikke for kompetent til at foretage en bedømmelse af 
vilkåret i relation til aftaleretlige regler, og afviste at gå ind i en 

bedømmelse af, hvorvidt målerens defekt skyldtes almindelig slid-
tage, idet spørgsmålet fandtes at kræve en bevisbedømmelse, 

der lå uden for tilsynets kompetence. 
 

Denne afgørelse blev af forbrugeren i medfør af varmeforsy-

ningslovens § 26, stk. 1, indbragt for Energiklagenævnet, som 
stadfæstede afgørelsen med følgende bemærkninger: 
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 » Energitilsynet er i sager som den foreliggende kompetent til 

de myndighedsreaktioner, der er hjemlet i varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4, (citeret i den påklagede afgørelse). Efter varmefor-

syningslovens § 26 er Energiklagenævnet klageinstans for Ener-

gitilsynets afgørelser. 

   Det kan efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, vurderes, 

om tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser i forbin-

delse med varmeforsyning er urimelige. Det kan således i den fo-

religgende sag vurderes, om vilkårene i Århus Kommunale Vær-

kers "Bestemmelser for fjernvarmelevering" er rimelige efter 

varmeforsyningsloven, herunder om § 6.4. om erstatning ved be-

skadigelse af målerudstyr, der citeres i klagen, er rimelig. Be-

stemmelserne kan kun vurderes efter varmeforsyningsloven. øn-

skes sagen tillige vurderet efter aftalelovens regler, vil dette for-

udsætte et sagsanlæg ved domstolene. 

   Det fremgår af leveringsbestemmelserne, at målerudstyr for 

afregning mellem værk og forbruger leveres og monteres på for-

brugsstedet af værket og forbliver værkets ejendom. Da udstyret 

således er i forbrugerens varetægt, kan det ikke anses for et 

urimeligt vilkår, at forbrugeren skal erstatte skade på udstyret, 

der ikke skyldes slitage eller elforstyrrelse. 

   Det er i sagen bestridt, om den konstaterede fejl på målerud-

styret skyldes beskadigelse eller slitage og vurderingen af dette 

spørgsmål er muligvis vanskeliggjort ved, at måleren nu er ud-

bedret og installeret hos en anden forbruger. Energiklagenævnet 

finder ikke, at der er anledning til at vurdere dette spørgsmål, 

idet denne vurdering har karakter af en bevisbedømmelse, som 

kun kan ske ved domstolene. 

   Energiklagenævnets afgørelse 

   Energitilsynets afgørelse om, at bestemmelsen i § 6.4. i Århus 

Kommunale Værkers leveringsbestemmelser ikke kan anses for 

urimelig i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, stadfæ-

stes med den ovenfor anførte begrundelse. I øvrigt finder næv-

net, at det ikke kan tage stilling til spørgsmålene i sagen, som i 

givet fald hører under domstolene.  « 

 

Forbrugeren indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenæv-
net og gjorde bl.a. under sagen gældende, at vilkåret i leverings-

bestemmelserne om erstatningsansvaret var et urimeligt aftale-
vilkår efter aftalelovens §§ 36 og 38 a-c. Forbrugerklagenævnet 

afviste at tage stilling hertil med følgende bemærkninger: 
 

»   Efter § 3 i lov om Forbrugerklagenævnet er nævnet ikke 

kompetent til at tage stilling til klager, for hvilke der i lovgivnin-

gen er foreskrevet en særlig klageadgang. 

   Da der således i lovgivningen er foreskrevet en særlig klage-

adgang for klager over rimeligheden af indklagedes leveringsbe-

tingelser, er Forbrugerklagenævnet ikke kompetent til at tage 

stilling til den del af klagen, som vedrører rimeligheden af punkt 

6.4. i indklagedes leveringsvilkår. 
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   Efter det omhandlede vilkår hæfter forbrugeren dog blandt 

andet ikke for beskadigelser af måleudstyr, som skyldes alminde-

lig slitage. Klagerne har under henvisning hertil bestridt at være 

pligtig at betale for målerudskiftningen, idet de samtidig har på-

beråbt sig, at det må komme indklagede til skade, at indklagede 

har bortskaffet den defekte måler. Indklagede har heroverfor be-

stridt, at der skulle være tale om almindelig slitage, da måleren, 

som kun havde været opsat i ca. 2 ½ år, ikke tidligere havde gi-

vet anledning til problemer, og da der ingen indikationer forelig-

ger for, at der skulle være tale om slitage. Indklagede har endvi-

dere anført, at man først modtog en skriftlig indsigelse fra kla-

gerne 2½ måned efter fremsendelse af fakturaen på målerud-

skiftningen. 

   Nævnet kan med den bevisførelse, som kan finde sted for 

nævnet, ikke afgøre, hvorvidt defekten ved måleren skyldes al-

mindelig slitage, og nævnet afviser derfor i det hele at tage stil-

ling til den del af klagen, som vedrører betaling for målerudskift-

ningen.  

   Klagerne har derudover klaget over størrelsen af det af ind-

klagede skønnede forbrug i den periode, hvor måleren var defekt, 

idet klagerne blandt andet har gjort gældende, at der ikke er ta-

get hensyn til, at de ikke har boet i huset i en periode, ligesom 

de ikke har haft samme forbrugsmønster som de tidligere ejere. 

En stillingtagen til denne del af klagen forudsætter en nærmere 

bevisførelse vedrørende klagernes anvendelse af huset og varme-

forbrug blandt andet i form af parts- og eventuelle vidneforkla-

ringer afgivet under strafansvar. Da en sådan bevisførelse ikke 

kan finde sted for nævnet, afviser nævnet også denne del af kla-

gen som uegnet til nævnsbehandling, jf. herved forbrugerklage-

nævnslovens § 7, stk. 1, i dag § 14, stk. 2, i lov om forbruger-

klager.  « 

 

Hvis der på daværende tidspunkt havde eksisteret et godkendt 

ankenævn eller kompetencen ti at behandle civilretlige tvister en-
tydigt havde hørt under Forbrugerklagenævnet, ville bestemmel-
sen i varmeværkets leveringsbestemmelse om erstatningsansva-

ret også være blevet vurderet efter aftalelovens regler. 
 

 

1.2.4 Arbejdsgruppens forslag til etablering af et privat 
ankenævn på energiområdet 

Repræsentanter fra Forbrugerrådet og energibranchen har i 
forlængelse af arbejdsgruppens drøftelser arbejdet på et udkast 

til vedtægter for et ankenævn for energiområdet. Udkastet til 
vedtægter indeholdt bl.a. bestemmelser om kompetence, indgi-
velse af klage, ankenævnets afgørelser og omkostninger, genop-

tagelse, sammensætning, habilitet, information og offentliggørel-
se, regnskab og drift. 
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1.2.4.1 Klagenævnets kompetence 

Navnlig udkastets § 1 angav forslag til, hvilke sager ankenæv-
net skulle behandle. Bestemmelsen var speciel for ankenævnet på 
energiområdet, hvorimod de øvrige vedtægtsbestemmelser i det 

væsentlige er magen til bestemmelser i andre ankenævns ved-
tægter. 

 
§ 1 om ankenævnets kompetence havde i udkastet følgende 

ordlyd: 

 
 § 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem priva-

te forbrugere og energiselskaber. 
 Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere 

vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og 

varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. 
Den private klager skal stå i direkte kundeforhold med det energi-

selskab, der klages over. 
 Stk. 3. Ved en forbrugeraftale forstås en aftale, som et ener-

giselskab indgår som led i sit erhverv, når den anden part (den 

private forbruger) hovedsageligt handler uden for sit erhverv. 
 Stk. 4. Ved et energiselskab forstås en erhvervsdrivende, der 

som led i sit erhverv sælger eller leverer el, gas eller varme samt 
andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. 

 Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdriven-

de, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage, der 
vedrører et privat forbrugerforhold. 

 Stk. 6. Hvis køb af en vare eller tjenesteydelse er betinget af 
indgåelse af en aftale om en energiydelse, og klagen hovedsage-
ligt vedrører el, gas eller varme, kan ankenævnet også behandle 

eventuelle spørgsmål, der vedrører varen eller tjenesteydelsen. 
 

Særligt om civilretlige tvister 
Ankenævnet skal behandle konkrete civilretlige klager på 

grundlag af de privatretlige regler, f.eks. aftalelov, købelov, for-
mueretlige grundsætninger, erstatningsregler, herunder den rets-
skabte erstatningspraksis, produktansvarslov mv.  I et vist om-

fang kan offentligretlige regler inddrages i sagens afgørelse, hvis 
de har betydning for en konkret civilretlig tvist. 

 
Den enkelte forbrugers retsstilling i forhold til energiselskabet 

hviler på både civilretlige regler (fx købelov, aftalelov mv.), of-

fentligretlige regler (fx markedsføringslov, prismærkningslov, 
kreditaftalelov, forbrugeraftalelov mv.) og offentligretlige regler i 
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energilovgivningen2. Erhvervsdrivendes overtrædelser af de of-

fentligretlige regler fører dog først og fremmest til sanktioner, 
som er tillagt den pågældende tilsynsmyndighed i loven, typisk 
bøder, forbud og påbud – uden at overtrædelserne automatisk 

har civilretlige konsekvenser i forhold til den enkelte forbruger.  
 

Det karakteristiske for tilsynet med offentligretlige regler er, at 
tilsynsmyndigheden er tildelt sanktionsmuligheder, men traditio-
nelt er sanktionerne fremadrettede, dvs. tilsynsmyndigheden 

konstaterer en ulovlig tilstand og giver pålæg om at ændre denne 
tilstand med virkning for fremtiden. Medmindre der undtagelses-

vis er udtrykkelig hjemmel i lov eller bekendtgørelse, kan til-
synsmyndigheden derimod ikke træffe afgørelse om tilbagebeta-

lingskrav, der eksempelvis kan opstå som følge af, at et urimeligt 
vilkår er konstateret.  

 

Det er med dette udgangspunkt, at der opereres med de juri-
disk veldefinerede begreber om offentligretlige og civilretlige reg-

ler, men der er naturligvis et vist samspil mellem disse regler, og 
der kan særligt i begyndelsen opstå gråzoner, hvor der kan være 
tvivl om, hvem der er den rette til at behandle klagen. Der bør 

derfor etableres en effektiv ordning, der dels sikrer energiforbru-
gerne en klar klageadgang og dels sørger for, at klagen behand-

les af rette klageorgan. Den nødvendige koordinering og oriente-
ring mellem Energitilsynet og ankenævnet må fastlægges i en 
aftale med de relevante parter. Det må i øvrigt forudsættes, at 

der vil være en tæt orientering fra ankenævnet til Energitilsynet, 
således at ankenævnets afgørelser i de enkelte sager kan føre til 

generel indgriben fra Energitilsynets side.  
 

1.2.4.2 Ankenævnets finansiering 

Omkostninger til drift af et ankenævn for energiområdet 

 Arbejdsgruppen udarbejdede endvidere et skøn over finansie-
ringen af et privat ankenævn. Indledningsvis understregede ar-

bejdsgruppen, at nedenstående opgørelse af omkostningsniveau-
et for et ankenævn, er forbundet med usikkerhed. Dette skyldtes 
dels, at de anførte omkostninger i vidt omfang baserede sig på 

skøn og dels, at de valgte forudsætninger kan fraviges. 
  

Omkostningerne til driften af et ankenævn for energiområdet 
ville afhænge af det forventede antal klager, eftersom størrelsen 
af sekretariatet mv. burde tilpasses hertil. Klageantallet er i dag 

                                           
2 Samspillet mellem offentlig ret og privatretten er behandlet i Forbrugerstyrelsens Juri-

disk Årbog 1992, side 29. Beskrivelsen gengives her i en form, der er tilpasset energi-
området.  
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på mindre end 150 klager om året. Erfaringer fra andre områder, 

der er blevet liberaliseret, herunder teleområdet og det svenske 
elmarked, talte imidlertid for, at klagemængden i de kommende 
år ville stige som følge af liberaliseringen af energimarkederne.  

 
Omkostninger til et ankenævn, der kan behandle 300-400 kla-

ger om året vurderedes at beløbe sig til ca. 2,15 mio. kr. om året. 
Toges der udgangspunkt i et klagenævn, der skal kunne behandle 
200-250 klager om året, skønnedes de årlige omkostninger at 

beløbe sig til ca. 1,65 mio. kr. om året. De samlede merudgifter 
ville imidlertid være mindre end disse beløb, eftersom selskaber-

nes betaling til Energitilsynet reduceredes med et beløb svarende 
til Energitilsynets hidtidige ressourceanvendelse til behandlingen 

af klagetyper, der skal flyttes fra tilsynet. 
 
Tallene tilsigtede ikke at udgøre et fuldstændigt budget. Der 

var eksempelvis ikke taget højde for udgifter til honorering af 
formand (typisk timebaseret), eventuelle honorarer til visse af 

nævnsmedlemmerne (fastsættes typisk efter forhandling med 
bl.a. Forbrugerrådet) samt indtægter fra forbrugergebyrer (fast-
sættes for det enkelte ankenævn).  

 
Der var endvidere ikke taget højde for diverse engangsudgifter 

forbundet med selve etableringen af ankenævnet. Det var van-
skeligt at angive præcise, gennemsnitlige etableringsomkostnin-
ger, da de faktiske omkostninger naturligvis ville afhænge af lo-

kalernes stand, behov for ændringer og udstyr mv. Slots- og 
Ejendomsstyrelsen havde oplyst, at der i forbindelse med flytning, 

indretning, anskaffelse af inventar, pc og telefon mv. burde reg-
nes med mellem 20.000 og 120.000 kr. pr. person i engangsud-
gifter, svarende til mellem 80.000 og 480.000 kr. for et sekreta-

riat på 4 personer.  
 

 
Sekretariatsbemanding (ca. 1,4 mio. kr.): 
Skøn baserede sig på følgende bemanding og aflønning: 
 

 Løn Pens.  1½ % 
I alt 

Chef 1 451.100 75.833 526.933 7.904 534.837 

AC2 360.000 59.760 419.760 6.296 426.056 

O.ass.2 262.600 32.528 295.128 4.427 299.554 

½ Ass.2 125.000 15.652 140.625 2.109 142.734 

     1.403.18

2 
1) Chef: Lønramme 37. Eventuelle tillæg, åremål, over/merarbejde ikke medregnet. 
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2) AC: Anciennitet efter sluttrin og med årligt tillæg på omkring 28.000 kr. 
HK´ere også med diverse tillæg.  

 

Husleje (ca. 0,4 mio. kr.):  
Skøn hvilede på sammenligninger med andre nævnssekretariaters 

husleje. Husleje ville afhænge af valg af adresse og lokaler. 
 

Øvrig drift og vedligehold (ca. 0,35 mio. kr.):  

Dækkede over udgifter til løbende nyanskaffelser, rengøring, kon-
sulentassistance mv. Skøn baserede sig på sammenligninger med 

andre nævnssekretariater (Energiklagenævnet med 400.000 
kr./år. (5 årsværk), indgik i kontorfællesskab). 

 

Mindre klageantal 
For de anførte oplysninger vedrørende et mindre klageantal 

var der taget udgangspunkt i en mindre sekretariatsbemanding 
svarende til ½ chef, 1 AC og 1 Overassistent svarende til ca. 1 

mio. kr. samt nedsatte udgifter til husleje og drift (begge reduce-
ret med 50.000 kr.).  

 

Fordeling af omkostninger  
Det vil i vidt omfang være muligt for de tilknyttede branche-

områder at tilrettelægge finansieringen af ankenævnet på en må-
de, der tager højde for særlige forhold på energiområdet. De en-
kelte brancher behøver ikke nødvendigvis at anvende samme me-

tode til at tilvejebringe finansieringsbidragene. 
 

I nedenstående skitse til en mulig finansiering toges der ud-
gangspunkt i, at de årlige driftsomkostninger dækkedes ved et 
fast årligt grundbeløb pr. branche kombineret med en klagebase-

ret fordeling af restomkostningerne. Ved fordelingen af det faste 
beløb var der taget hensyn til, at navnlig liberaliseringen af el- og 

naturgasmarkedet har aktualiseret behovet for et privat anke-
nævn på energiområdet, hvorfor der var fastsat et mindre grund-
beløb for varmeområdet. Den indbyrdes fordeling af omkostninger 

fulgte i øvrigt fordelingen af klager, således at den branche med 
flest klager skulle bære en forholdsvis større byrde. Tilsvarende 

ville de brancheområder, der fik flest klager behandlet ved Ener-
gitilsynet, opnå de største beløbsmæssige besparelser ved en re-
duceret betaling til Energitilsynet.  

 
Samlede omkostninger på 2,15 mio. kr.  

 Faste På baggrund af klager*) 

El 0,4 

 

Resten (1,15 mio. kr.) fordeles imellem de tre 

brancher på baggrund af fordelingen af klager, svaren-

de til ca. 3.300 kr. pr. klage ved en årlig klagemængde 

på 350.  

Gas 0,4 
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Var-

me 

0,2 

 

 

Erhvervsdrivende, der ikke bidrager til den daglige 

drift, kan i dette regneeksempel pålægges at betale op 

til 6150 kr. pr. tabt klage.  

I alt 1,0 mio. kr. 

 

*) De tilknyttede brancher kan ved fordelingen aftale en differentiering af beløb 
pr. klage, eventuelt imellem klager hvor forbrugeren får medhold henholdsvis 
ikke får medhold. For erhvervsdrivende, der ikke bidrager til nævnets drift er 
det afgørende, om den erhvervsdrivende taber sagen eller ej, idet det anførte 
beløb kun kan opkræves såfremt forbrugeren får medhold. Til gengæld kan de 
fulde, langsigtede gennemsnitlige omkostninger pr. klage opkræves, i dette 

eksempel svarende til ca. 6.150 kr./klage (2,15 mio. kr./350).  

 

Besparelser i betalingen til Energitilsynets omkostninger 

Selskaber inden for el, gas og varmebranchen betalte et beløb 
til dækning af Energitilsynets udgifter til behandling af de pågæl-
dende forbrugerklager (jf. de tre betalingsbekendtgørelser). Be-

handlingen af forbrugerklager vil fremover blive behandlet i det 
private ankenævn, og finansieringen af klagebehandlingen vil der-

for i stedet ske gennem nævnets drift.  
 
Med en overførsel af sagstyper fra Energitilsynet vil selskaber-

nes betaling til Energitilsynet derfor blive reduceret svarende til 
Energitilsynet hidtidige ressourceforbrug på de pågældende sa-

ger. Energitilsynets sekretariat har oplyst, at tilsynet hidtil har 
anvendt ca. 1 årsværk til behandling af de forbrugersager, der 
kan overføres til et ankenævn for energiområdet. Energitilsynet 

har oplyst, at el-, gas- og varmeområdets andel af de civilretlige 
forbrugerklager ved Energitilsynet i 2002 udgjorde henholdsvis 

60, 5 og 35 %. 
 
Oprettes der ikke et privat ankenævn, måtte det forventes, at 

de civilretlige klager vil blive flyttet fra Energitilsynet med henblik 
på alligevel at sikre en samlet indgang og samme vilkår for priva-

te forbrugeres klager.  
 

Omkostninger ved en alternativ behandling i Forbrugerkla-
genævnet 
 Ifølge forbrugerklageloven skal erhvervsdrivende dække For-

brugerklagenævnets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger til 
behandling af de sager, hvori forbrugeren får medhold, eller der 

indgås forlig. Klager forventes at blive inddelt i tre kategorier (let-
tere, almindelige og tunge sager) med tilsvarende gennemsnitlige 
omkostningsniveauer. De endelige beløb vil blive fastsat i en be-

kendtgørelse. Af bilag 36 til Folketingets behandling af lovforsla-
get fremgik det imidlertid, at beløbene efter de foreløbige bereg-
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ninger ville ligge i størrelsesordenen 2.700, 4.300 og 5.000 

kr./sag. Forlig forventes fastsat til 2.000 kr.  
 
Samtlige energisager, der eventuelt skal behandles ved For-

brugerklagenævnet, vil formentligt blive placeret i samme kate-
gori på baggrund af en vurdering af sagernes ressourcetræk. Be-

tragtes sagerne som almindelige, vil energiselskabet dermed 
skulle betale 4.300 kr. for hver enkelt klage, hvori forbrugeren får 
medhold. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, 

hvilken kategori energisagerne eventuelt vil høre under, og det 
kan ikke udelukkes, at sagerne vil blive placeret i den tunge ka-

tegori svarende til 5000 kr./sag. 
 

 Træffes der beslutning om at overføre samtlige civil-
retlige energiklager til Forbrugerklagenævnet, vil det blive over-
vejet at gennemføre en ændring af lovgivningen, således at ener-

gibranchen derefter skal afholde samtlige omkostninger ved kla-
gebehandlingen i Forbrugerklagenævnet, inklusiv omkostninger i 

sager, de erhvervsdrivende ikke taber. 
 

1.2.5 Den politiske aftale og lovændringen 

I begyndelsen af 2004 var det usikkert, om der kunne opnås 
samlet enighed om at oprette et privat ankenævn. Uenigheden 

angik især spørgsmålet om, i hvilket omfang de erhvervsdrivende 
forbrugere skulle have adgang til at få behandlet klager, ligesom 
der ikke var enighed om at placere sekretariatet hos Energitilsy-

net. Disse knaster blev dog ryddet af vejen ved an aftale mellem 
økonomi- og erhvervsministeren og ELFOR. 

 
Den 27. januar 2004 udsendte Økonomi- og Erhvervsministe-

riet følgende pressemeddelelse: 
 

»Energiforbrugerne får klagenævn  

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og ELFOR eni-
ge om at etablere privat klagenævn for energi - Sikrer forbruger-
ne enkel klageadgang.  

Energiforbrugernes brancheklagenævn ventes klar inden 
sommer og skal betjenes af Energitilsynets sekretariat. Branche-

klagenævnet for energi skal omfatte al ledningsbunden energi, 
dvs. el, gas og fjernvarme. Også Forbrugernes Hus og Forbruger-
rådet er inddraget i etableringen.  

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:  
- Regeringen har længe arbejdet for, at forbrugernes klagemu-

lighed på energiområdet styrkes. Det er vigtigt, at forbrugernes 
frie valg af energileverandør kombineres med en nem og enkel 
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klageadgang. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu har fået 

en aftale på plads. Det er samtidig et vigtigt element i regerin-
gens forbrugerpolitik, at virksomhederne bliver inddraget som 
medspillere i bestræbelserne på at skabe gode forhold for forbru-

gerne.  
Eldistributionsselskabernes brancheforening, ELFORs formand 

Mogens Balzer siger:  
- Vi er enige i, at der skal sikres en enkel klagemulighed, uan-

set hvem forbrugeren er, og uanset hvad sagen drejer sig om. 

Derfor er vi glade for, at de erhvervsdrivende også kan få klaret 
deres sager i brancheklagenævnet, for vi ønsker ikke at gøre for-

skel på en villakunde og en kioskejer. Vi er også meget tilfredse 
med, at det bliver Energitilsynets sekretariat, der betjener klage-

nævnet.  « 
 
Aftalen indebar, at økonomi- og erhvervsministeren i forbin-

delse med et lovforslag om øvrige ændringer af de tre energifor-
syningslove også fremsatte forslag til bestemmelser, der forbe-

redte etableringen af et privat ankenævn (lovforslag L 236 
2003/2004). De relevante forslag var følgende ændringer, som 
fremgik af lovforslagets § 1: 

 
82. I § 78, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:  

»Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige 
tvister.«  

…  

84. I § 78, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:  
»Det i 1. pkt. nævnte sekretariat kan også fungere som sekre-

tariat for et privat ankenævn på energiforsyningsområdet, god-
kendt i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager.«  

85. I § 78 indsættes som stk. 9:  

»Stk. 9. De med et godkendt privat ankenævns etablering og 
drift forbundne udgifter betales af selskaber omfattet af el-, na-

turgas- og varmeforsyningsloven. Økonomi- og erhvervsministe-
ren kan fastsætte nærmere regler om betaling og opkrævning, 
herunder om betaling af sagsomkostninger efter § 17, stk. 3, i lov 

om forbrugerklager.«  
 

Tilsvarende bestemmelser blev foreslået som ændringer til na-
turgas- og varmeforsyningsloven. I lovforslagets almindelige be-
mærkninger blev følgende anført: 

 
 2. Baggrund og formål 

 D. Privat ankenævn på energiforsyningsområdet, Energitilsy-
nets fremtidige myndighedsrolle, beredskab, orientering af 
Folketinget, samfakturering og andre forhold m.v. 
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 1. Privat ankenævn på energiforsyningsområdet. 

   Regeringen har med den generelle forbrugerklagereform lagt 
op til en nyordning af forbrugerpolitikken baseret på større 
dialog mellem forbrugere og virksomheder, jf. bl.a. lov nr. 456 

af 10. juni 2003 om forbrugerklager. Et centralt element i re-
formen er ønsket om, at virksomhederne skal tage medansvar 

for behandlingen af egne klagesager. Med loven lægges der 
bl.a. op til, at der skal oprettes flere godkendte, private klage- 
eller ankenævn.  

   På energiområdet har den igangværende liberalisering af 
energimarkederne aktualiseret behovet for en opdatering af 

klagemulighederne. Øgede valgmuligheder for forbrugerne 
mellem producenter, leverandører og ydelser på energiområ-

det skal kombineres med muligheden for en let og effektiv 
klageadgang. I dag behandles nogle forbrugerklager på ener-
giområdet ved Forbrugerklagenævnet og andre ved Energitil-

synet. Det vurderes, at oprettelsen af et privat ankenævn og-
så på energiforsyningsområdet kan være en velegnet måde at 

sikre forbrugerne en samlet og effektiv klageadgang. En bredt 
sammensat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for el-
, gas- og varmebranchen samt Forbrugerrådet og relevante 

myndigheder har undersøgt mulighederne for at oprette et 
privat ankenævn på energiforsyningsområdet.  

   Et privat ankenævn på energiforsyningsområdet vil kunne 
behandle civilretlige tvister mellem energiforbrugere og sel-
skaber. Energitilsynet vil fortsat skulle varetage de dele af det 

offentligretlige tilsyn med selskabernes overholdelse af energi-
lovgivningen, som Tilsynet i dag er tillagt i lovgivningen. Tradi-

tionelt er det offentligretlige tilsyn fremadrettet, idet Tilsynet 
konstaterer en ulovlig tilstand og påbyder selskabet at ændre 
denne for fremtiden - uden at overtrædelsen automatisk har 

civilretlige konsekvenser i forholdet mellem forbrugeren og 
selskabet. Et privat ankenævn på energiforsyningsområdet vil 

derimod på grundlag af de privatretlige regler (f.eks. aftalelov, 
købelov og formueretlige grundsætninger m.v.) kunne be-
handle klager om det konkrete civilretlige mellemværende 

mellem en forbruger og et selskab, herunder spørgsmål om 
tilbagebetaling og erstatning. I et vist omfang kan offentligret-

lige regler inddrages i ankenævnets afgørelse, hvis de har be-
tydning for den konkrete civilretlige tvist.  

   I el- og gasdirektivernes bilag A om foranstaltninger vedrø-

rende forbrugerbeskyttelse fremhæves det, at henholdsvis el- 
og naturgasforbrugerne bør nyde godt af gennemskuelige, 

enkle og billige procedurer for behandling af deres klager. Det 
fremgår, at procedurerne skal gøre det muligt at bilægge tvi-
ster hurtigt og rimeligt, og der peges herunder på, at det kan 
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være hensigtsmæssigt at etablere rammer for behandling af 

tilbagebetalings- og erstatningskrav. Begge direktivers bilag A 
henviser til Europa-Kommissionen henstilling om principper, 
der bør finde anvendelse for organer med ansvar for udenrets-

lig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (98/257/EF). Et 
godkendt, privat ankenævn vil opfylde disse principper. Opret-

telsen af et godkendt, privat, ankenævn, der kan behandle 
konkrete forbrugerklager på el- og naturgasområdet, under-
støtter som sådan implementeringen af el- og naturgasdirekti-

verne i dansk ret.  
   Formålet med denne del af lovforslaget er at ændre lovgiv-

ningen med henblik på at muliggøre en efterfølgende tilpas-
ning af det eksisterende klagesystem til en eventuel oprettelse 

af et privat klagenævn på energiforsyningsområdet.  
 
 I lovforslagets specielle bemærkninger blev følgende anført: 

 
 Til nr. 82  

   (§ 78, stk. 1)  
   Med bestemmelsen fastsættes en udtrykkelig afgrænsning af 

Energitilsynets kompetence, hvorefter tilsynet ikke skal be-

handle klager vedrørende civilretlige tvister. Formålet med be-
stemmelsen er at sikre, at konkrete klager vedrørende civilret-

lige mellemværender mellem en energiforbruger og et selskab 
kan behandles ved et eventuelt godkendt, privat ankenævn på 
energiforsyningsområdet og ikke ved Energitilsynet. Ændrin-

gen forudsættes sat i kraft samtidig med oprettelsen af et 
godkendt, privat ankenævn på energiforsyningsområdet. Øko-

nomi- og erhvervsministeren kan med hjemmel i elforsynings-
lovens § 78, stk. 3, fastsætte nærmere regler om afgrænsnin-
gen af Energitilsynets kompetence.  

   Afgrænsningen af Energitilsynets kompetence baserer sig på 
sondringen mellem civilretlige og offentligretlige tvister. Den 

fastsatte kompetenceafgrænsning gælder i forhold til alle civil-
retlige klager, herunder også klager fra erhvervsdrivende. I 
hvilket omfang ankenævnet behandler civilretlige klager fra 

forbrugende erhvervsdrivende fastsættes i ankenævnets ved-
tægter, som vil indgå i grundlaget for økonomi- og erhvervs-

ministerens godkendelse efter lov om forbrugerklager, jf. lo-
vens kapitel 2.  

   Den enkelte forbrugers retsstilling i forhold til et energisel-

skab hviler på både privatretlige regler (f.eks. aftalelov, købe-
lov mv.), offentligretlige regler (f.eks. markedsføringslov, 

prismærkningslov mv.) og offentligretlige regler på energiom-
rådet (energiforsyningslovene). Erhvervsdrivendes overtræ-
delser af de offentligretlige regler fører dog først og fremmest 
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til sanktioner, som er tillagt den pågældende tilsynsmyndighed 

i love, typisk påbud, forbud og bøder – uden at overtrædelser-
ne automatisk har civilretlige konsekvenser i forholdet mellem 
forbrugeren og selskabet.  

   Et godkendt, privat ankenævn på energiforsyningsområdet 
vil på grundlag af de privatretlige regler, f.eks. aftalelov, købe-

lov, formueretlige grundsætninger, erstatningsregler, herun-
der den retsskabte erstatningspraksis, produktansvarslov mv. 
kunne behandle civilretlige klager vedrørende det konkrete ci-

vilretlige mellemværende mellem forbrugeren og selskabet. I 
et vist omfang kan offentligretlige regler inddrages i sagens 

afgørelse, hvis de har betydning for den konkrete civilretlige 
tvist.  

   Energitilsynet vil også efter oprettelsen af et privat anke-
nævn på energiområdet skulle varetage den del af det offent-
ligretlige tilsyn med selskabernes overholdelse af energilov-

givningen, som tilsynet i dag er tillagt i lovgivningen. Det ka-
rakteristiske for tilsynet med offentligretlige regler er, at til-

synsmyndighedens sanktioner er fremadrettede, dvs. tilsynet 
konstaterer en ulovlig tilstand og giver pålæg om at ændre 
denne tilstand med virkning for fremtiden.  

   På baggrund af sondringen mellem civilretlige og offentligret-
lige tvister vurderes det, at et eventuelt privat ankenævn ek-

sempelvis skal kunne behandle klager om konkrete mellem-
værender mellem forbrugere og selskaber vedrørende måler- 
og anlægsfejl, restanceinddrivelse og betalingsbetingelser, 

fastsættelse af a conto betalinger, flytteafregning og ejerskif-
te, udmeldelse/udtræden af forsyningsvirksomheder, varsling 

af prisforhøjelser, ejer/lejer-hæftelse samt etablering af direk-
te kundeforhold samt leveringskvalitet og betalinger for æn-
dring af leveringsomfang. Energitilsynet vil imidlertid som of-

fentligretlig tilsynsmyndighed fortsat være beføjet til også på 
disse områder at meddele påbud om at bringe eventuelle ulov-

lige forhold i overensstemmelse med energilovgivningen samt 
at anvende de øvrige sanktionsmuligheder, som tilsynet er til-
lagt i lovgivningen.  

   En tæt koordinering og orientering skal sikre et effektivt 
samspil mellem Energitilsynets og et privat ankenævns aktivi-

teter bl.a. med henblik på at sikre, at det private ankenævns 
afgørelser i en række konkrete sager kan føre til en generel 
fremadrettet indgriben fra Energitilsynets side, samt at klager 

vedrørende rent offentligretlige tvister undergives behandling i 
Energitilsynet uden unødig forsinkelse.  

 … 
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 Til nr. 84  

   (§ 78, stk. 5)  
   Formålet med bestemmelsen er, at gøre det muligt for det 

sekretariat, der i dag betjener Energitilsynet, også at sekreta-

riatsbetjene et privat ankenævn på energiforsyningsområdet. 
Energitilsynets sekretariat har igennem sine tilsyns- og klage-

opgaver opbygget et omfattende kendskab til forholdene på 
både el-, gas- og varmeområdet. Ved at oprette et privat an-
kenævns sekretariat i tilknytning til Energitilsynets sekretariat 

drages der fordel af både den eksisterende faglige ekspertise 
og de eksisterende administrative rammer, der i dag findes i 

Energitilsynets sekretariat. Hertil kommer, at oprettelsen af et 
privat ankenævns sekretariat i tilknytning til Energitilsynets 

sekretariat understøtter den nødvendige koordinering mellem 
Energitilsynet og det private ankenævn, der skal sikre en sam-
let og effektiv klageadgang.  

   Oprettelsen af et sekretariat i tilknytning til Energitilsynets er 
et alternativ til, at et privat ankenævn opretter et selvstændigt 

sekretariat, og det vil således være selskaberne i el-, gas- og 
varmebranchen, som skal betale for omkostninger ved opret-
telsen og drift af et privat ankenævn, jf. forslagets § 1, nr. 85 

(§ 78, stk. 9), § 2, nr. 42 (§ 44, stk. 3), og § 3, nr. 3 (§ 23 C, 
stk. 3).  

    
 Til nr. 85  
   (§ 78, stk. 9)  

   Formålet med bestemmelsen er dels at præcisere, at det i 
overensstemmelse med principperne i den generelle forbru-

gerklagereform er selskaberne i el-, gas- og varmebranchen, 
som skal betale for oprettelsen og driften af et privat anke-
nævn på energiforsyningsområdet, selvom sekretariatsbetje-

ningen placeres i tilknytning til Energitilsynets sekretariat, og 
dels at tilvejebringe hjemmel for økonomi- og erhvervsmini-

steren til at fastsætte nærmere regler om betaling og opkræv-
ning.  

   Med hjemmel i de tre energiforsyningslove opkræves i dag 

betaling for de med Energitilsynets etablering og drift for-
bundne udgifter hos de selskaber, som Energitilsynet fører til-

syn med. Med den foreslåede bestemmelse vil ministeren kun-
ne fastsætte nærmere regler om betaling og opkrævning af 
omkostningerne forbundet med oprettelse og drift af anke-

nævnet i tilknytning til de allerede eksisterende rammer for 
betaling for Energitilsynets udgifter til tilsyn efter forsyningslo-

vene. Udgifterne til ankenævnet skal fordeles, således at der 
sikres en sammenhæng mellem omkostningerne forbundet 
med de forskellige grupper af selskaber, og det de betaler.  
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   Et godkendt, privat ankenævn på energiforsyningsområdet 

vil være omfattet af lov om forbrugerklager, herunder reglerne 
i lovens kapitel 5, hvorefter der kan fastsættes et gebyr for 
indgivelse af klage til ankenævnet, og hvorefter økonomi- og 

erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at en erhvervs-
drivende skal betale et beløb til et godkendt privat klage- eller 

ankenævn for nævnets udgifter til en sags behandling ved 
nævnet, hvis forbrugeren får medhold i sin klage eller hvis sa-
gen forliges.  

 
Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2004 og 

gennemført som lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om 
elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. 
 

1.2.6 Oprettelse af et privat ankenævn 

Arbejdsgruppens afsluttede sit arbejde på et møde den 12. 

august 2004, hvor repræsentanter for energibranchen (Dansk 
Energi, DONG, Hovedstadens Naturgasselskab/Naturgas Midt-

Nord, Naturgas Fyn og Danske Fjernvarmeværkers Forening (nu 
Dansk Fjernvarme)) sammen med Forbrugerrådet besluttede at 
oprette et privat ankenævn, der skal behandle forbrugerklager 

vedrørende køb og levering af el, gas og varme. Energitilsynet 
skal fortsat varetage det offentligretlige tilsyn. 

 
Energibranchen havde ønsket, at ankenævnets sekretariat 

skulle varetages af det sekretariat, der betjener Energitilsynet. 

Dette ønske var en del af den politiske aftale, og var blevet mu-
liggjort ved nr. lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om 

elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. 
 

 I lovændringen er det endvidere bestemt, at de med et god-

kendt privat ankenævns etablering og drift forbundne udgifter 
betales af selskaber omfattet af el-, naturgas- og varmeforsy-

ningslovene, samt at økonomi- og erhvervsministeren kan fast-
sætte nærmere regler om betaling og opkrævning, herunder om 
betaling af sagsomkostninger efter § 17, stk. 3, i lov om forbru-

gerklager. Energibranchen skal således finansiere oprettelsen og 
driften af det private ankenævn. 

 
Den 5. juli 2004 rettede Dansk Energi på vegne af arbejds-

gruppens organisationer henvendelse til præsidenten for Køben-

havns Byret med henblik på at udpege en byretsdommer som 
formand for ankenævnet.  
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Den 13. august 2004 fremsendte Energistyrelsen på vegne af 

Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn, DFF og Forbru-
gerrådet en ansøgning om familie- og forbrugerministerens god-
kendelse af »Ankenævnet på Energiområdet« i henhold til § 5 i 

forbrugerklageloven og kapitel 1 i bekendtgørelsen om forbruger-
klager. 

 
Den 17. august 2004 meddelte præsidenten for Københavns 

Byret, at han indstillede dommer Poul Gorm Nielsen som formand 

for ankenævnet. 
 

Endvidere udstedte økonomi- og erhvervsministeren bekendt-
gørelse nr. 913 af 30. august 2004 om ikrafttræden af dele af lov 

om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og 
lov om varmeforsyning (Privat ankenævn for energiområdet):   

   

   I medfør af § 4, stk. 1 og 9, i lov nr. 494 af 9. juni 2004 om 
ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og 

lov om varmeforsyning fastsættes:  
   § 1. Lovens § 1, nr. 68 og 69, § 2, nr. 42, § 3, nr. 2, og § 4, 

stk. 9, træder i kraft den 1. oktober 2004. Lovens § 1, nr. 66, 

træder i kraft den 1. november 2004.  
   § 2. Sager vedrørende civilretlige tvister, som er modtaget 

før den 1. november 2004 i Energitilsynet og Forbrugerklage-
nævnet, færdigbehandles af henholdsvis Energitilsynet og For-
brugerklagenævnet efter de regler, som var gældende på tids-

punktet for sagernes modtagelse.  
   § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.  

 
Arbejdsgruppen afholdt sit sidste møde den 17. september 

2004, hvor bl.a. et udkast til forretningsorden blev drøftet. 

 
Den 30. september 2004 holdt ankenævnet sit første konstitu-

erende møde, hvor en række praktiske detaljer blev lagt fast, li-
gesom forretningsordenen blev gennemgået. Endvidere blev en 
række økonomiske forhold vedrørende ankenævnets drift drøftet 

med henblik på at ankenævnet kunne starte sin virksomhed den 
1. november 2004. 

 
Familie- og forbrugerminister Henriette Kjær godkendte den 1. 

oktober 2004 vedtægterne for ankenævnet og udsendte følgende 

pressemeddelelse: 
 

 Energi-forbrugerne får et klagenævn den 1. november 
   Endnu en brik i regeringens forbrugerpolitik er på plads. Mi-

nister for familie- og forbrugeranliggender, Henriette Kjær, har 
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i dag godkendt det nye ankenævn på energiområdet, der skal 

sikre forbrugerne en enkel klageadgang fra den 1. november. 
   - Det er godt at se, at branchen har spillet så positivt med i 

forbindelse med oprettelsen af det nye energiankenævn. Det 

er et vigtigt element i regeringens forbrugerpolitik, at virk-
somhederne bliver inddraget som en ansvarlig medspiller for 

at sikre forbrugerne gode forhold, siger Henriette Kjær. 
   Energiforbrugernes ankenævn er oprettet af energibranchens 

repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas 

Fyn og DFF) og Forbrugerrådet og sekretariatsbetjenes af 
Energitilsynets sekretariat.  Branchen og Forbrugerrådet har 

udnævnt byretsdommer Poul Gorm Nielsen som formand for 
ankenævnet. 

   Forbrugerne kan med virkning fra 1. november sende deres 
klager vedrørende køb og levering af el, gas og varme til det 
nye energiankenævn. Det er et stærkt sammensat nævn, der 

er nedsat, i bestræbelserne på at sikre forbrugerne en kompe-
tent og hurtig behandling af de klagesager, som kan følge i 

kølvandet på energiliberaliseringen.  
   - Myndighederne på energiområdet har i et godt samarbejde 

med branchen længe arbejdet for, at styrke forbrugernes kla-

gemulighed på energiområdet. Det er vigtigt at forbrugernes 
frie valg af el- og gasleverandør kombineres med en nem og 

enkel klageadgang. Bedre muligheder for at klage vil betyde, 
at forbrugerne føler sig mere trygge ved at bruge de nye mu-
ligheder for at vælge leverandør, siger Henriette Kjær. 

 
 

Den 26. oktober 2004 afholdt ankenævnet et nyt møde, hvor 
forretningsordenen blev vedtaget og forretningsudvalget blev 
nedsat. Ankenævnet blev præsenteret for oplægget til ankenæv-

nets hjemmeside samt logo. Endelig blev driftsaftalen om sekre-
tariatsbistand mellem ankenævnet og Konkurrencestyrelsen god-

kendt. 
 
Den 30. oktober 2004 udsendte Dansk Energi og Forbrugerrå-

det følgende pressemeddelelse: 
 

 ”Energiforbrugerne får nyt klagenævn  
   De danske energiforbrugere får nu et klagenævn. Det nye 

private klagenævn behandler klager fra el-, naturgas- og 

fjernvarmeforbrugerne fra på mandag, den 1. november. 
   Den nye klageinstans får adresse hos Energitilsynet i Køben-

havn, og det er også medarbejdere fra Energitilsynet, som ta-
ger imod forbrugernes henvendelser og betjener nævnet. 
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   Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og repræsentanter for 

energibranchen – Dansk Energi, DONG, HNG/Naturgas Midt-
Nord, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme og er i øvrigt god-
kendt af Familie- og Forbrugerminister Henriette Kjær. 

   - Forbrugerrådet er meget tilfredse med, at det er lykkedes 
at samle hele energibranchen, dvs. el, gas og varme, i eet 

samlet klagenævn. Det nye klagenævn giver nu forbrugerne 
en effektiv og entydig klageadgang, og det bliver der brug for, 
for erfaringsmæssigt stiger klagemængden i forbindelse med 

liberalisering, siger politisk medarbejder Anders Hjort fra For-
brugerrådet. 

   - Jeg er glad for, at klagenævnet nu er på plads. Det er vig-
tigt, at energiforbrugerne får en hurtig og kompetent behand-

ling af deres klager. Og frem for alt har vi nu fået fjernet tvivl 
og uklarhed om, hvor forbrugerne skal gå hen med deres kla-
ge. Klagenævnet fjerner administrativt bøvl og uklarhed for 

såvel forbrugerne som for energivirksomhederne, siger vicedi-
rektør Lis Holst Andersen, Energi Danmark ESS, der repræsen-

terer Dansk Energi i nævnet. 
   Forbrugerne kan gå til klagenævnet, hvis de ikke kan komme 

overens med energiselskabet. Formand for klagenævnet er by-

retsdommer Poul Gorm Nielsen. ” 
 

Den 1. november 2004 åbnede ankenævnets hjemmeside på 
adressen www.energianke.dk, ligesom ankenævnets telefoniske 
Hotline var klar til at modtage de første henvendelser fra forbru-

gerne. 
 

På baggrund af beslutning om, at det sekretariat, der betjener 
Energitilsynet, også skulle betjene ankenævnet, indledte repræ-
sentanterne fra energibranchen drøftelser med Konkurrencesty-

relsen direktør og omfanget af sekretariatsbetjeningen og prisen 
herfor. Drøftelserne mundede ud i en driftsaftale fra december 

2004, som blev underskrevet af Konkurrencestyrelsens direktør 
den 9. december og ankenævnets formand den 10. december 
2004. 

 
26. januar 2010 fremlagde regeringen sin forbrugerpolitiske 

handlingsplan: » Ansvarlig forbrugerpolitik « med 22 nye initiati-
ver for at skabe bedre vilkår for forbrugerne. Under en overskrift 
om bedre klageforhold indeholdt planen følgende: 

 
”Der findes i dag ét offentligt og 18 godkendte, private, 

klage- og ankenævn. Det kan derfor være vanskeligt for 
forbrugeren at gennemskue, hvor man skal henvende sig 
med sin klage, hvilket i sig kan være en barriere for at kla-
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ge. Med henblik på at forenkle klageprocessen videreudvik-

les Forbrugerstyrelsens klageportal, så forbrugerens klage 
automatisk bliver ledt frem til det rette klagested – uanset 
om klagen hører hjemme i Forbrugerklagenævnet eller et 

af de 18 godkendte, private, klage- og ankenævn.” 
 

Den 19. august 2010 udsendte Økonomi- og Erhvervsministe-
riet en pressemeddelelse: 

 

»Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen fusio-
neres 

 
Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen har beslut-

tet at fusionere Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrel-
sen med effekt fra dags dato. Den nye styrelse får navnet, 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 
Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen: 

- Ved at fusionere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får 
vi en mere slagkraftig organisation til gavn for både for-
brugerne og konkurrencen i Danmark. Der er klare fordele 

ved at integrere forbruger- og konkurrencepolitikken. For-
brugerne nyder godt af markeder med effektiv konkurren-

ce, og omvendt nyder konkurrencen godt af aktive og vel-
informerede forbrugere, der trygt kan handle på markeder-
ne. 

 
- Erfaringerne fra Storbritannien, som har en fælles forbru-

ger- og konkurrencemyndighed, er gode. Ved at analysere 
markederne ud fra både en forbruger- og en konkurrence-
vinkel opnås de bedste resultater for både forbrugere og 

virksomheder. 
 

- Fusionen giver mulighed for at udnytte ressourcerne på 
de to områder mere effektivt. Det er dog først og fremmest 
de faglige gevinster, som er drivkraften bag den. 

 
Agnete Gersing, der hidtil har været direktør i Konkurren-

cestyrelsen bliver direktør i den nye styrelse. Alle medar-
bejdere i de to styrelser indgår i den fusionerede styrelse.  
 

Forbrugerombudsmanden varetager de samme opgaver 
som i dag, men vil fremover få en øremærket bevilling på 

finansloven.  
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Fusionen vil ikke påvirke organisering og betjening af de 

råd, udvalg, tilsyn og nævn, som de to styrelser i dag er 
sekretariat for.« 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye logo: 
 

 
 

1.2.7 EU’s 3. liberaliseringspakke 

I forbindelse med implementeringen af EU’s 3. energiliberali-
seringspakke blev der i oktober 2010 fremsat lovforslag. Lov-

forslaget omhandlede bl.a.: 
 

§ 1 om elforsyningsloven 
32. Efter § 91, indsættes:  
»§ 91 a. Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift 

af et i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager godkendt pri-
vat ankenævn på energiområdet, betales af virksomheder omfat-

tet af  
el-, naturgas- og varmeforsyningslovene. Ankenævnet sekre-

tariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Klima- og 

energiministeren kan fastsætte regler om betaling og opkræv-
ning.«  

 
Tilsvarende § 2 om naturgasforsyningsloven: 
31. Efter § 53 indsættes:  

»§ 53 a. Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift 
af et godkendt privat ankenævn på energiområdet, betales af sel-

skaber omfattet af el-, naturgas- og varmeforsyningslovene. Kli-
ma- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling og op-
krævning.«  

 
og tilsvarende § 3 om varmeforsyningsloven: 

3. Efter § 27 indsættes:  
»§ 27 a. Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift 

af et godkendt privat ankenævn på energiområdet, betales af sel-

skaber omfattet af el-, naturgas- og varmeforsyningslovene. Kli-
ma- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling og op-

krævning.«  
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Almindelige bemærkninger: 

2.9. Energitilsynets uafhængighed  
El- og gasdirektiverne fastslår, at medlemslandene skal udpe-

ge en enkelt national regulerende myndighed, hvis uafhængighed 

skal sikres. De indeholder tiltag til harmonisering af de nationale 
energimyndigheders opgaver og beføjelser og styrkelse af deres 

uafhængighed, inklusive deres upartiske og gennemskuelige op-
træden. I Danmark er det Energitilsynet, der er den nationale re-
gulerende myndighed.  

Lovforslaget indeholder nye bestemmelser, der præciserer 
Energitilsynets institutionelle uafhængighed fra energisektoren og 

fra statslige myndigheder.  
I dag stiller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariats-

bistand til rådighed for tilsynet. Det foreslås, at sekretariatet 
fremover etableres som en selvstændig statslig enhed, som kun 
er undergivet instruktionsbeføjelse fra Energitilsynet. Chefen for 

sekretariatet foreslås udpeget af klima- og energiministeren.  
Lovforslaget indeholder nye bestemmelser, der forpligter 

Energitilsynets medlemmer og ansatte i Energi-tilsynets sekreta-
riat til at udøve deres hverv uafhængigt og upartisk. Klima- og 
energiministeren får hjemmel til at vedtage nærmere regler her-

om.  
Lovforslaget indeholder også en ny bestemmelse, hvorefter 

Energitilsynet pålægges, i sin forretningsorden, at fastsætte reg-
ler om offentliggørelse af sine afgørelser.  

De pågældende ændringer, der foreslås i elforsyningsloven, 

gælder også for Energitilsynets virke på området for gas, idet de 
overordnede bestemmelser omkring Energitilsynet og tilsynets 

organisation alene står i elforsyningsloven.  
Det foreslås, at Ankenævnet på Energiområdet, der under de 

gældende regler sekretariatsbetjenes af Energitilsynets sekretari-

at, fremover vil blive sekretariatsbetjent af Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen.  

 
… 
 

2.11. Forbrugerbeskyttelse  
Direktivernes nye forbrugerbeskyttelseskrav bliver primært 

gennemført ved udnyttelse af ministerens mulighed for at udste-
de bekendtgørelser i medfør af el- og naturgasforsyningslovene. 
En ændring af både el- og naturgasforsyningsloven indebærer 

desuden, at erhvervskunder får ret til at indgå kontrakter med 
flere leverandører samtidig.  

Herudover skal det bemærkes, at det efter både el- og gasdi-
rektivet fastsættes, at medlemsstaterne træffer passende foran-
staltninger til at beskytte de endelige kunder og sikrer især, at 
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der er passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter sårbare 

kunder. I den forbindelse henvises til, at sårbare forbrugere, for-
stået som forbrugere, der af sociale årsager har svært ved at be-
tale for deres energiforbrug, beskyttes gennem den danske soci-

allovgivning.  
For så vidt angår sårbare forbrugere forstået som forbrugere, 

der befinder sig i fjerntliggende områder, skal det bemærkes, at 
det gennem el- og naturgasforsyningslovenes regulering af forsy-
ningspligt sikres, at alle forbrugere i Danmark, uanset geografiske 

placering, har adgang til el og gas til rimelige og gennemskuelige 
priser Herudover findes der særlige regler i elforsyningsloven ved-

rørende dækning af en forsyningspligtig virksomheds nødvendige 
meromkostninger i forbindelse med levering af elektricitet til el-

forbrugere, der er tilsluttet et isoleret kollektivt elforsyningsnet.  
 
Specielle bemærkninger 

§ 1 
Nr. 13   

(Til § 78)  
... 
I lyset af den øgede fokus på sekretariatets uafhængighed er 

den gældende bestemmelse i § 78, stk. 9, fjernet. Efter den 
nævnte bestemmelse fungerer Energitilsynets sekretariat som 

sekretariat for et privat ankenævn på energiforsyningsområdet, 
der er godkendt i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager. 
Det omtalte ankenævn er etableret af energibranchen og Forbru-

gerrådet. Beslutninger i ankenævnet træffes af et udvalg bestå-
ende af repræsentanter for Forbrugerrådet og for brancheorgani-

sationen for det berørte energiområde, under forsæde af en uaf-
hængig formand, der er byretsdommer. Sammensætningen af 
dette udvalg genspejler ikke den uafhængighed af brancheinte-

resser, som er forudsat for regulatoren på energiområdet, altså 
Energitilsynet og dets sekretariat. Derfor kan sekretariatsfunktio-

nen for ankenævnet ikke længere varetages af Energitilsynets 
sekretariat.   

… 

 
Til nr. 32  

(§ 91 a)  
I sammenhæng med nyaffattelsen af § 78 foreslås, at den 

gældende bestemmelse i § 78, stk. 5, 2. pkt., hvorefter Energitil-

synets sekretariat også fungerer som sekretariat for et privat an-
kenævn på energiforsyningsområdet, ikke videreføres, se be-

mærkninger til § 78, stk. 5. I forlængelse hertil foreslås i den nye 
§ 91 a, at ankenævnet fremover sekretariatsbetjenes af Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen. Bestemmelserne vedrørende finan-
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sieringen af ankenævnet der hidtil var indeholdt i § 78, stk. 9, 

foreslås flyttet til § 91 a. Ligeledes forslås klima- og energimini-
sterens hjemmel til at fastsætte nærmere regler om betaling og 
opkrævning flyttet til § 91 a. Der foretages mindre sproglige æn-

dringer.  
 

§ 2 
Til nr. 31  
(Til § 53 a)  

Bestemmelsen var hidtil indeholdt i § 44, stk. 3. Bestemmel-
sen foreslås flyttet til kapitel 11 i stedet for kapitel 8 om Energitil-

synet, idet det private ankenævn på energiforsyningsområdet 
efter forslaget til den nye § 91 a i elforsyningsloven ikke længere 

sekretariatsbetjenes af Energitilsynet. Der foretages mindre 
sproglige ændringer.  

 

§ 3 
Til nr. 3  

(§ 27 a)  
Bestemmelsen var hidtil indeholdt i § 23 c, stk. 3. Bestemmel-

sen foreslås flyttet til kapitel 6 i stedet for kapitel 4 a om bl.a. 

Energitilsynet, idet det private ankenævn på energiforsyningsom-
rådet efter forslaget til den nye § 91 a i elforsyningsloven ikke 

længere sekretariatsbetjenes af Energitilsynet. Der foretages 
mindre sproglige tilpasninger.  

 

1.2.8 Fra Energitilsynet til Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen 

Den 22. december 2010 besluttede ledelsen af Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, at der med virkning fra den 1. januar 2011 

skulle gennemføres mindre organisationsændring som følge af, at 
ANE ikke længere kunne sekretariatsbetjenes af det nye selv-
stændige sekretariat for Energitilsynet.  

 
ANE blev således udskilt fra ET og blev forankret i et nyopret-

tet ”Center for forbrugerlovgivning og branchenævn” (FOB), der 
fik til huse i den styrelsens lokaler på Amagerfælledvej 55. Den 

20. januar 2011 flyttede ankenævnet fra Nyropsgade til Amager-
fælledvej 55 for en kortere bemærkning, indtil hele den nye sty-
relse kunne samles i et nyt domicil. 

 
Den en 23. september 2011 flyttede styrelsen fra henholdsvis 

Nyropsgade og Amagerfælledvej til et helt nyt domicil en af Hen-
kelbygningerne på Carl Jacobsens Vej 29-37 i Valby tæt på Ny 
Ellebjerg Station.  



 

 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 37 
 

Det er Skandinavisk Henkels gamle fabriksbygning fra 1930, 
der er blevet ombygget til et moderne kontorområde.  

 

Henkel består af flere forskellige bygninger, der i deres enkle 
udformning først og fremmest udstråler funktionalitet. De mest 

markante er: 
Fabriksbygnin-

gen, der er den stør-

ste bygning på fire-
etager, som ligger 

bagest på grunden, 
tæt ved godsbane-
linjen. Det iøjnefal-

dende vandtårn på 
nordøstsiden er 

trukket frem i for-
hold til bygningen og 
kun på bagsiden 

sammenbygget med 
denne. 

I lagerbygningen fra 1940 helt ud mod Carl Jacobsens vej er 
Bygningsstyrelsen flyttet ind. Senere er også Søfartsstyrelsen 
flyttet ind i Skandinavisk Frøs tidligere hovedbygning, der er op-

ført i 1918-19.  
I september 2012 blev der foretaget en ny organisationsæn-

dring, og ANE blev tilknyttet en nyoprettet enhed: ”Sekretariatet 
for Stormrådet og de private branchenævn” (SPA). 
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