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AFGØRELSE 
Nævnet har ikke kompetence til at behandle den del af klagen som vedrører 

, jf. nævnets vedtægter § 2, stk. 6. Denne afgørelse vedrører 
derfor alene  
 
Energiselskabet, Blue Energy ⅍, skal slutafregne forbrugeren,  

 kundeforhold hurtigst muligt. Såfremt slutopgørelsen 
viser, at forbrugeren har et tilgodehavende, skal dette beløb forrentes fra 
den 29. marts 2017 og indtil betaling sker. 
 
Blue Energy ⅍ betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger 
på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet.  
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af ankenævnet til forbru-
geren. 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om tilbagebetaling for meget indbetalt aconto forbrug samt 
manglende slutopgørelse. 
 
Forbrugeren klager over to adresser, hvor der tilsammen er fire lejligheder: 

 (forbrugerens egen adresse) og  (her udlejer 
forbrugeren tre lejligheder). Der er ikke registreret et aktivt cvr-nummer 
på adressen, og forbrugeren udlejer ikke andre adresser.  
 
Forbrugeren blev kunde hos selskabet fra den 18. oktober 2016. 
 
Den 25. oktober 2016 modtog forbrugeren en faktura fra selskabet via e-
mail. Ifølge forbrugeren var aconto beløbet for højt, og han klagede derfor 
til selskabet. Selskabet afviste forbrugerens klage og gjorde opmærksom på, 
at når kundeforholdet ville blive opgjort, ville eventuelt for meget betalt 
aconto blive tilbagebetalt. 
 
Selskabet rykkede forbrugeren for betaling den 12. januar 2017.  
 
Forbrugeren indbragte sagen for nævnet den 17. januar 2017.  
 
Den 15. februar 2017 skiftede forbrugeren elleverandør. Forbrugeren har i 
skrivende stund (maj 2017) ikke modtaget en slutopgørelse.  
 

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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Kompetence 
Efter § 2, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra 
erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage ved-
rørende et privat kundeforhold. Bestemmelsen er sålydende: 
 

”Ankenævnet kan behandle klager fra energiforbrugende er-
hvervsvirksomheder, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra 
en klage vedrørende et privat kundeforhold”. 

 
Efter det oplyste lægger nævnet til grund, at sagen vedrører to adresser: 

 (forbrugerens bopæl) og 108.  udlejer for-
brugeren tre lejligheder. 
 
Adressen på  vedrører således ikke klagerens private adres-
se, og inkluderer desuden elforbrug for tre lejligheder. Denne adresse har 
således karakter af en udlejningsadresse, hvorfor klager må i forhold til 
denne adresse anses for at være professionel udlejer.  
 
Nævnet kan ikke finde tilstrækkelige holdepunkter i forhold til  

 til at drage de fornødne paralleller til private forbrugerforhold. Forud-
sætningen om, at klagen ikke væsentligt skal adskille sig fra en klage fra en 
ren privat forbruger, er ikke opfyldt på denne adresse. 
 
Nævnet har herefter kun kompetence til at behandle den del af klagen der 
vedrører forbrugerens egen adresse ). 
 
Nævnet afgørelse vedrører derfor alene leveringsadressen på . 
 
 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Det fremgår af elforsyningslovens § 6 b, at en elhandelsvirksomhed, som 
tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, på anmodning 
om levering og mod betaling som hovedregel skal levere ethvert elprodukt 
til husholdningsforbrugere inden for det eller de netområder, hvor elhan-
delsvirksomheden tilbyder elprodukter. Leveringspligten er yderligere 
reguleret i elforsyningslovens § 6 b, stk. 2-8. 
 
For at der kan leveres elektricitet til en elforbruger, er det i elforsyningslo-
vens § 6 forudsat, at der foreligger en aftale herom mellem elforbrugeren 
og en elhandelsvirksomhed. Minimumskravene til indholdet af en aftale om 
levering af elektricitet fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om elhandelsvirk-
somhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektri-
citet til elkunder (elleveringsbekendtgørelsen). Herudover skal aftalen næ-
remere beskrive henholdsvis elforbrugerens og elhandelsvirksomhedens 
rettigheder og forpligtelser i kundeforholdet. 
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Elforbrugeren betaler for både brug af elnettet og transport af elektricitet 
til den valgte elhandelsvirksomhed. Elforbrugeren har således ikke noget 
direkte kundeforhold til netselskabet vedrørende den løbende betaling for 
net- og transportydelser.  
 
Når elforbrugeren indgår en aftale med en elhandelsvirksomhed om køb af 
elektricitet, indgår elforbrugeren automatisk også en aftale om de nettekni-
ske forhold med det netselskab, der ejer distributionsnettet i det netområ-
de, hvor leveringsaftalens målepunkt (installationsadresse) er beliggende. 
 
Kundens og netselskabets rettigheder og forpligtelser fremgår af tilslut-
ningsbestemmelserne, som gælder i netselskabets forsyningsområde. Til-
slutningsbestemmelserne gælder, uanset om parterne har bekræftet dem 
ved en underskrift. Hvis forbrugeren ønsker det, kan parterne tiltræde til-
slutningsbestemmelserne ved underskrift. Forbrugerens og netselskabets 
rettigheder og forpligtelser følger desuden af lovgivningen samt af retnings-
linjer mm., der er fastsat af netselskabet. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af aftaler-
ne mellem forbrugeren og elhandelsvirksomheden og dennes leveringsbe-
tingelser samt netselskabets tilslutningsbestemmelser. Endvidere er kun-
deforholdet omfattet af de nævnte elforsyningslove, den tidligere 
forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse og den nuværende elleveringsbe-
kendtgørelsen, suppleret med øvrig lovgivning, herunder bl.a. aftale-, for-
brugeraftale- og købeloven. 
 
Acontoforbrug 
Forbrugeren kræver nedsættelse af acontoforbruget for at undgå, at sel-
skabet opbevarer forbrugerens penge over længere tid. 
 
Ud fra sagens omstændigheder finder nævnet, at selskabet har fulgt den 
korrekte procedure for ændring af acontoforbruget, hvorefter eventuelt for 
meget indbetalt aconto vil blive tilbagebetalt på tidspunktet for opgørelsen.  
 
Forbrugeren får derfor ikke medhold i dette klagepunkt. 
 
Manglende slutafregning 
Nævnet konstaterer, at selskabet ikke har sendt en slutafregning til forbru-
geren inden for 6 uger efter forbrugerens leverandørskift den 15. februar 
2017. 
 
Denne frist følger af bekendtgørelse nr. 1233 af den 6. november 2015 om 
Elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med leve-
ring af elektricitet til elkunder § 6, stk. 5. 
 
Nævnet finder, at konsekvensen af den manglende slutopgørelse er følgen-
de:  
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1) Hvis forbrugeren har et tilgodehavende hos selskabet skal dette 
krav forrentes fra 6 ugers fristens udløb, det vil sige fra den 29. 
marts 2017 og frem til betaling sker. Kravet forrentes efter rentelo-
vens § 5 med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle 
udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli med et tillæg på 8 %.  
 

2) Hvis selskabet har et tilgodehavende hos forbrugeren er udgangs-
punktet, at forbruget stadig skal betales. Dog kan der være tale om 
et passivitetsspørgsmål, hvorefter selskabet kan miste retten til at 
kræve beløbet betalt. Nævnet har ikke i denne sag taget stilling til 
dette spørgsmål. 

 
Nævnet finder herefter, at selskabet hurtigst muligt skal slutafregne for-
brugerens kundeforhold. 
 
Herudover gør nævnet opmærksom på, at forbrugeren har mulighed for at 
underrette Energitilsynet om, at selskabet ikke har overholdt førnævnte 
bekendtgørelse, jf. § 20 i bekendtgørelsen. 
 
 
Sagsomkostninger og klagegebyr  
Nævnet beslutter i denne sag, at energiselskabet skal betale sagsomkost-
ninger til ankenævnet, jf. § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter. Beløbet 
udgør 8.500 kr. inkl. moms, jf. vedtægtens § 27, stk. 2. Beløbet betales se-
nest 30 dage efter den dato, der er anført på den faktura, som Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen udsender på ankenævnets vegne. Ved betaling efter-
forfaldsdag, jf. rentelovens § 3, stk. 1, forrentes beløbet efter rentelovens § 
5, stk. 1. 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen på ankenævnets vegne ved overførsel til den bankkonto, 
som forbrugeren har anvist, jf. § 26, stk. 1, i ankenævnets vedtægter. 
 
 
  

   






