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AFGØRELSE 
Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, , medhold i det 
fremsatte krav mod selskaberne, SEAS-NVE Net A/S og SEAS-NVE Strøm-
men A/S. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 
1, i ankenævnets vedtægter. 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal ikke tilbagebetales til forbrugeren, 
jf. § 26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 
 
 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om korrekt afmelding af kundeforhold, betaling for abon-
nement uden levering af strøm, samt opkrævning af gebyrer i forhold til 
leveringsadressen: . Forbrugeren havde en 
forretning registreret på leveringsadressen i den omtvistede periode, men 
stod registreret som privatkunde, da han også boede på adressen. 
 
Strømmen til forbrugerens ejendom blev afbrudt den 18. februar 2013. 
Forbrugerens forretning skulle lukkes og huset sættes på tvangsauktion. 
 
Den 4. marts 2013 ringede forbrugeren til selskabet, som har noteret føl-
gende: ”ville bare høre, hvordan han skulle forholde sig i forhold til afbrydelse 
og huset er sat på tvang”. Selskabet mener ikke at have registreret en opsi-
gelse ved denne telefonsamtale. 
 
En ny kunde tilmeldte sig på leveringsadressen den 23. december 2013, 
hvor selskabet pr. den 19. december 2013 afmeldte forbrugeren som kun-
de. Selskabet dannede samtidig slutopgørelsen. 
 
Herefter fulgte et rykkerforløb fra den 22. januar 2014 til den 21. februar 
2014. Forbrugeren og selskabet indgik en betalingsaftale på sidstnævnte 
dato. Herefter betalte forbrugeren tre afdrag på betalingsordningen.  
 
Selskabet overdragede sagen til ekstern inkasso den 8. juni 2014. Forbru-
geren betalte kort efter restancen til inkassoselskabet. 
 
Forbrugerens repræsentant klagede til selskabet den 12. juli 2016 og kræ-
vede tilbagebetaling af samtlige krav fra efter den 4. marts 2013. 
 
Selskabets kundeambassadør tilbød forbrugeren den 13. december 2016 
per kulance, at forbrugeren ikke skulle hæfte for 1.019,64 kr. som udgjorde 
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abonnementet for perioden mellem den 4. marts 2013 og 23. december 
2013. Forbrugeren afslog tilbuddet. 
 
Sagen blev indbragt for nævnet den 6. maj 2017. 
 

NÆVNETS VURDERING 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Efter dagældende elforsyningslovs § 34, stk. 1, skulle en virksomhed med 
forsyningspligt i bevillingsområdet mod betaling levere elektricitet til for-
brugere, som ikke gjorde brug af muligheden for valg af anden leverandør 
eller andet produkt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt eller 
med en anden leverandør var ophørt. Dette indebar, at forbrugeren forud-
sætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige 
regler ved at forbruge el havde accepteret at stå i et forpligtende kundefor-
hold med de kollektive elforsyningsvirksomheder (netselskabet og forsy-
ningspligtig elleverandør). Valgte forbrugeren anden leverandør eller andet 
produkt, forudsatte dette efter dagældende elforsyningslovs § 6 en aftale 
herom mellem elforbrugeren og en elhandelsvirksomhed. 
 
I relation til netselskabet måtte forbrugeren herefter acceptere at modtage 
transportydelsen i henhold til netselskabets almindelige leveringsbetingel-
ser. For købet af elektriciteten havde forbrugeren ligeledes accepteret at 
købe el fra et leverandørselskab efter dette selskabs almindelige leverings-
betingelser. 
 
Ankenævnets kompetence 
Efter § 2, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra 
energiforbrugende erhvervsvirksomheder, hvis klagen ikke adskiller sig 
væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. 
 
Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at aftaleforholdet mellem for-
brugeren og energiselskabet i denne sag ikke har en så udpræget er-
hvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage fra en 
klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet lægger særlig vægt på, at 
forbrugeren også selv boede på adressen.  
 
Nævnet anser sig derfor for kompetent til at behandle sagen. 
 
Tilbagebetalingskrav 
Forbrugeren kræver tilbagebetaling af selskabet for netabonnement, rykke-
re og gebyrer, som opstod i perioden fra den 4. marts 2013 til den 19. de-
cember 2013. 
 

   






