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AFGØRELSE 
Naturgasselskabet FRI Energy ⅍ skal inden 30 dage fra modtagelse af den-
ne afgørelse tilbagebetale 225,06 kr. til klageren, 

, med tillæg af renter svarende til 8 % af Nationalbankens udlånsrente 
fra 21. maj 2016 til betaling sker.  
 
Herudover fritages klageren fra samtlige krav, som naturgasselskabet har 
rettet mod hende i forbindelse med dette kundeforhold. 
 
FRI Energy ⅍ skal efter § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter betale sags-
omkostninger til ankenævnet. Beløbet udgør 8.500 kr. inkl. moms, jf. ved-
tægtens § 27, stk. 2. Beløbet betales senest 30 dage efter den fakturadato, 
som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender. 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal tilbagebetales til forbrugeren, jf. § 
26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om indgåelse af erhvervsaftale på en privat adresse via 
telefonsalg. Klageren har på sin private bopælsadresse registreret sit hol-
dingselskab  HOLDING ApS. Naturgasselskabet er registreret som 
»642010 Finansielle holdingselskaber« 
 
Naturgasselskabet mener at have indgået en erhvervsaftale om levering af 
el til denne adresse.  
 
Den 7. marts 2016 ringede naturgasselskabet til klagerens firma »  
HOLDING ApS« for at indgå en erhvervsaftale. Parterne er uenige om der 
blev indgået en aftale under telefonsamtalen. Naturgasselskabet mener, at 
klageren åbnede aftalebekræftelsen på sin mail samme dag kl. 12:09.  
 
Den 21. marts 2016 modtog naturgasselskabet en skriftlig klage fra klage-
ren, hvori hun ønskede at blive annulleret som kunde, og at det igangsatte 
leverandørskift stoppes. Naturgasselskabet afviste klagerens klage, og næg-
tede således at stoppe leverandørskiftet.  
 
Da parterne ikke kunne blive enige om en løsning på problemet, indbragte 
klageren klagesagen den 27. marts 2016 for Ankenævnet på Energiområ-
det. 
 

NÆVNETS VURDERING 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.  
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Nævnet vurderer efter det oplyste, at det må anses for tvivlsomt, om der 
overhovedet er indgået en bindende og gyldig leveringsaftale mellem 

 HOLDING ApS og naturgasselskabet. Forudsætningen for at en 
aftale er indgået er, at naturgasselskabet har fremsat til bud om levere na-
turgas, og kunden har accepteret aftalen. 
 
Nævnet lægger til grund, at naturgasselskabet har valgt ikke at fremlægge 
en lydfil af telefonsamtalen med forbrugeren.  
 
Af denne grund, og da naturgasselskabet i øvrigt på anden vis ikke har 
sandsynliggjort en accept fra klagerens side af kontrakten, finder nævnet, at 
der ikke foreligger nogen leveringsaftale med  HOLDING ApS. Der 
kan således ikke rejses noget betalingskrav mod dette selskab eller person-
ligt mod dets administrerende direktør, Noemi Zsuzsanna Rozlosnik. 
 
Leverede naturgasydelser 
Konsekvensen af at aftalen slet ikke kan gøres gældende er, at et eventuelt 
krav må fastsættes i overensstemmelse med de almindelige regler om afta-
lers ugyldighed.  
 
Den leverede mængde naturgas kan efter sin karakter ikke tilbagegives til 
naturgasselskabet. Derfor kan der, som ved tjenesteydelser, kunne blive 
tale om, at klageren skal betale for værdien af den forbrugte mængde na-
turgas.  
 
Ud fra en konkret vurdering af omstændighederne, herunder forbruge-
rens hurtige reaktion og indsigelse om, at der ikke var indgået en aftale, og 
det forhold, at naturgasselskaber ikke har ønsket at fremlægge den fulde 
dokumentation, finder nævnet, at det må indebære, at klageren skal fritages 
fra ethvert betalingskrav fra naturgasselskabet. 
 
Renter, sagsomkostninger og klagegebyr 
Efter § 3 i renteloven (lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014), har kla-
geren krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet, når der er gået 30 
dage efter den dag, da forbrugeren afsendte eller fremsendte anmodning 
om betaling. Kravet forrentes efter § 5 med en årlig rente svarende til Nati-
onalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli med et til-
læg på 8 %.  
 
Forbrugerens krav om helt eller delvis tilbagebetaling (betalingsanmod-
ning) er dokumenteret fremsat i ved klagens indgivelse. Betalingskravet er 
derfor med sikkerhed blevet gjort bekendt over for naturgasselskabet ved 
nævnets første partshøring, pr. e-mail den 21. april 2016. Morarente pålø-
ber derfor 30 dage efter denne dato, dvs. fra den 21. maj 2016. 
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