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AFGØRELSE 
Ankenævnets afgørelse af 21. december 2017 ændres således, at energisel-
skabet, Modstrøm Danmark ⅍, skal anerkende at aftalen om levering af el 
til forbrugeren, , ophørte den 1. marts 2017. 
Forbrugeren skal fritages for krav efter denne dato. 
 
Modstrøm Danmark ⅍ betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsom-
kostninger 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 vedrører forbrugerens opsigelse af kundeforholdet i forbindelse med 
fraflytning.  
 
Forbrugeren fraflyttede leveringsadressen den 1. december 2016. Ifølge 
forbrugeren kontaktede hun selskabet umiddelbart efter for at opsige kun-
deforholdet. Forbrugeren kan ikke dokumentere denne henvendelse.  
 
Der flyttede en ny lejer ind på leveringsadressen omkring den 15. januar 
2017. 
 
Forbrugeren kontaktede selskabet pr. mail den 25. januar 2017 og opsagde 
kundeforholdet.  
 
Selskabet afviste at kundeforholdet kunne opsiges, når der ikke var en ny 
forbruger tilmeldt på adressen, samt at forbrugeren ikke havde udfyldt en 
flytteformular. 
 
Forbrugeren kontaktede selskabet igen den 22. februar 2017 og opsagde 
kundeforholdet, hvilket selskabet svarede i mail af 23. februar, at henven-
delsen lå til behandling i deres system.  
 
Selskabet registrerede forbrugerens fraflytning den 4. april 2017, med 
virkning fra den 11. april 2017.  
 
Forbrugeren modtog den 21. april 2017 en regning fra selskabet vedrøren-
de forbrugerens nye adresse.  
 
Forbrugeren indbragte herefter klagen for nævnet. 
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Sagen blev oprindeligt behandlet på nævnsmødet den 12. december 2017. I 
afgørelsen kom nævnet frem til, at forbrugeren hæftede for elforbruget 
indtil den 25. januar 2017. 
 
Efter udsendelse af afgørelsen har selskabet bedt om genoptagelse af sagen 
og anført en række forhold vedrørende afgørelsen, herunder at kundefor-
holdet ikke kan opsiges med én dags varsel, men med det opsigelsesvarsel 
der følger af leveringsbestemmelserne. 
 
På denne baggrund besluttede formanden den 23. februar 2018 at genop-
tage sagen til fornyet behandling i nævnet. 
 
 

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 
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. 
 
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 
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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. 
 
Korrekt opsigelse af kundeforhold 
Udgangspunktet er, at forbrugeren hæfter for forbruget til der er sket af-
melding eller en ny kunde har tilmeldt sig.  
 
Det følger af selskabets leveringsbestemmelser punkt 15, at ”Opsigelse af 
aftalen skal ske skriftligt til Modstrøm”. 
 
Nævnet lægger til grund, at energiselskabet har modtaget forbrugerens 
mail den 25. januar 2017. 
 
Nævnet finder, at forbrugerens mail af 25. januar 2017 indeholder en klar 
og tydelig opsigelse af kundeforholdet i overensstemmelse med selskabets 
leveringsbestemmelser. 
 
Forbrugeren har således endeligt og gyldigt opsagt kundeforholdet på in-
stallationsadressen pr. den 25. januar 2017, og aftalen kan ikke overføres til 
forbrugerens nye adresse. 
 
Det følger af selskabets leveringsbestemmelser punkt 6, at ”Aftalen kan 
efter den 17-01-2015 opsiges uden gebyr med en måneds varsel til udgangen 
af en måned”. 
 
Opsigelsen har på baggrund heraf virkning fra den 1. marts 2017 og forbru-
geren hæfter derfor ikke for betaling for elforbruget efter denne dato. Så-
fremt der ikke foreligger en aflæsning denne dato, må selskabet beregne 
forbruget på baggrund af et skøn. 
 
Hvorvidt forbrugeren har et krav mod den nye lejer, ligger udenfor nævnets 
kompetence.  
 
Sagsomkostninger og klagegebyr 
Nævnet fastholder, at energiselskabet skal betale sagsomkostninger til an-
kenævnet, jf. § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter. Beløbet udgør 8.500 kr. 
inkl. moms, jf. vedtægtens § 27, stk. 2. Beløbet betales senest 30 dage efter 
den dato, der er anført på den faktura, som Konkurrence- og Forbrugersty-

   






