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AFGØRELSE 
Ankenævnet afviser at behandle klagen fra , 
mod energiselskabet, GNPower Danmark ⅍, da nævnet ikke er kompetent 
efter vedtægternes § 2, stk. 6. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 
1, i ankenævnets vedtægter. 
 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af ankenævnet til forbru-
geren. 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har indgået en aftale om levering 
af el til hendes virksomhed via en telefonsamtale med selskabet. 
 
Selskabet ringede den 19. oktober 2017 til forbrugeren, for at indgå en afta-
le om levering af el til hendes erhvervsvirksomhed  
 
Forbrugeren kontaktede efterfølgende selskabet for at ophæve aftalen. Sel-
skabet oplyste i den forbindelse, at der var tale om en erhvervsaftale med 
en bindingsperiode på tre år. Hvis forbrugeren ønskede at ophæve aftalen 
inden de tre år, opkrævede selskabet et gebyr på 3.000 kr. 
 
Sagen blev efterfølgende indbragt for nævnet. 
 
 

NÆVNETS VURDERING 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
 
Nævnets kompetence 
Ankenævnets vedtægter indeholder i § 2 følgende om nævnets kompeten-
ce: 
 

§ 2. Ankenævnet behandler civilretlige klager fra forbrugere mod ener-
givirksomheder, som er etableret i Danmark, vedrørende forbrugeraf-
taler om køb og levering af elektricitet, …  
… 
Stk. 6. Ankenævnet kan behandle klager fra energiforbrugende er-
hvervsvirksomheder, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en 
klager vedrørende et privat kundeforhold.  
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