ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Sag: SPA-15/08032
Sagsbehandler:
/ JHE

Forbruger:
2000 Frederiksberg
Energiselskab:

Blue Energy ⅍
CVR 3460 8784

Havnegade 31, st.
1058 København K
Klageemne:

Ankenævnets sammensætning:

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Indsigelse
mod elleverandørskift ▪ Kompetence – erhvervssag.
FORMAND
Poul Gorm Nielsen
UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET TÆNK
Martin Salamon
Regitze Buchwaldt
UDPEGET AF DANSK ENERGI
Hans Christian Wenzelsen
Tobias Duelund

Sekretariat:

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.

4171 5000

EAN

5798000018020

Fax

CVR

4171 5100
2845 8185

post@energianke.dk
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Hertil kommer også, at efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2013 om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1, skal
forbrugere og elhandelsvirksomheder i forbindelse med etablering af et
kundeforhold indgå kontrakt om salg af elektricitet. Efter samme bekendtgørelses § 3, stk. 1, skal kontrakten efter § 2, stk. 1, udfærdiges skriftligt
eller elektronisk, og kontrakten er først gyldig ved forbrugerens underskrift, ved bekræftelse med NemID eller anden sikker elektronisk godkendelse.
Elhandleren har ikke i sagen dokumenteret forbrugerens underskrift eller
anden sikker elektronisk godkendelse af en kontrakt, hvorfor der også af
den grund ikke foreligger nogen gyldig leveringsaftale mellem forbrugeren
og elhandleren.

Leverede elektricitetsydelser
Forbrugeren har fået leveret og forbrugt strøm i perioden fra den 1. januar
2015 til den 31. oktober 2015 fra elhandleren.
Konsekvensen af aftalens ugyldighed må fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige regler om aftalers ugyldighed.

Den leverede elektricitet kan efter sin karakter ikke tilbagegives til elhandleren. Derfor kan der, som ved tjenesteydelser, kunne blive tale om, at forbrugeren skal betale for værdien af den forbrugte elektricitet som forudsætning for aftalens ophævelse.

Ud fra en konkret vurdering af omstændighederne, herunder særligt, at
elhandleren hverken har dokumenteret gyldigt samtykke, indgåelse af aftale eller sikker godkendelse af kontrakt, finder nævnet, at ugyldighedsvirkningen indebærer, at forbrugeren skal fritages for ethvert betalingskrav fra
elhandleren.

Forbrugeren får derfor medhold i kravet om at blive fritaget for betaling af
det leverede el samt samtlige gebyrer, som elhandleren har opkrævet.
Sagsomkostninger og klagegebyr
Nævnet beslutter i denne sag, at elhandleren skal betale sagsomkostninger
på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet, jf. § 27, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets
vedtægter.

1

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2013 og blev ophævet den 31. december 2014 af bekendtgørelse nr. 1353 af 12. december 2014 om forbrugeraftaler om levering af elektricitet.

