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AFGØRELSE 
Nævnet afviser at behandle klagen fra forbrugeren, , over 
selskabet, Velkommen A/S, da nævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen, jf. § 2, stk. 1 og 6, i nævnets vedtægter.  
 
Selskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 1, i 
nævnets vedtægter. 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales til forbrugeren. 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om, at selskabet efter elforsyningslovens § 6 c har tilmeldt 
forbrugeren, som er ejer af ejendommen på adressen,  

, til elforsyningen på adressen (herefter forbrugsadressen). For-
brugeren kræver at blive fritaget for betaling af faktura af 18. maj 2021 på 
5.802,84 kr. for leveret el til forbrugsadressen. Herudover kræver forbru-
geren 1.000 kr. i erstatning af selskabet.  
 
Ved e-mail af 20. januar 2022 til selskabet oplyste forbrugeren, at han hav-
de modtaget en faktura fra selskabet og forventede at modtage en kreditno-
ta fra selskabet, da han siden 1986 havde været kunde hos Bornholms For-
syning. 
 
Ved e-mail af samme dato til forbrugeren oplyste selskabet, at forbrugeren 
var blevet kunde hos selskabet efter elforsyningslovens § 6 c, da forbruge-
rens lejer ikke længere var tilmeldt forbrugsadressen som forbruger. 
 
Ved e-mail af 21. januar 2022 til selskabet oplyste forbrugeren, at hans lejer 
ikke var fraflyttet lejemålet på forbrugsadressen. 
 
Ved e-mail af 2. februar 2022 til forbrugeren oplyste selskabet, at lejeren 
havde meddelt flytning til selskabet, hvorfor forbrugeren som ejer af eje-
dommen på forbrugsadressen var blevet tilmeldt som forbruger efter elfor-
syningslovens § 6 c.  Selskabet oplyste endvidere, at forbrugerens skyld til 
selskabet vedrørte faktura af 18. maj 2021 på 5.802,84 kr. 
 
Forbrugeren klagede til nævnet den 28. januar 2022. 
 

---0--- 
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Under sagens behandling ved nævnet har forbrugeren oplyst, at han for-
uden ejendommen på forbrugsadressen, som består af 2 udlejningslejlighe-
der, ejer følgende ejendomme til udlejning: 
 
” ”. 
 

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. 
 
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 § 3 i elleveringsbekendtgørelsen (be-
kendtgørelse nr. 2648 af 28. december 2021 om elhandelsvirksomhedernes 
opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elfor-
brugere). Herudover skal aftalen nærmere beskrive henholdsvis elforbru-
gerens og elhandelsvirksomhedens rettigheder og forpligtelser i kundefor-
holdet. 
 
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. 
 
Forbrugeren og netselskabets rettigheder og forpligtelser fremgår af til-
slutningsbestemmelserne, som gælder i netselskabets forsyningsområde. 
Tilslutningsbestemmelserne gælder, uanset om parterne har bekræftet 
dem ved en underskrift. Hvis forbrugeren ønsker det, kan parterne tiltræde 
tilslutningsbestemmelserne 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-
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tingelser samt netselskabets tilslutningsbestemmelser. Endvidere er kun-
deforholdet omfattet af elforsyningsloven og elleveringsbekendtgørelsen 
suppleret med øvrig lovgivning, herunder bl.a. aftale- og forbrugeraftalelo-
ven. 
 
Kompetence 
Nævnet konstaterer, at forbrugeren ejer og udlejer ejendommen på for-
brugsadressen. 
 
Det fremgår endvidere af sagen, at forbrugeren foruden ejendommen på 
forbrugsadressen, som består af 2 udlejningslejligheder, ejer følgende ejen-
domme til udlejning: 
 
” ”. 
 
Følgende fremgår af § 2, stk. 1 og 6, i nævnets vedtægter om nævnets kom-
petence:  
 
”§ 2. Ankenævnet behandler civilretlige klager fra forbrugere mod energivirk-
somheder, som er etableret i Danmark, vedrørende forbrugeraftaler om køb 
og levering af elektricitet, gas og fjernvarme samt andre varer og tjeneste-
ydelser i forbindelse hermed.  
[…]  
Stk. 6. Ankenævnet kan behandle klager fra energiforbrugende erhvervsvirk-
somheder, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et 
privat kundeforhold.”. 
 
På baggrund af forbrugerens oplysninger om udlejningens omfang finder 
nævnet, at udlejningen må anses som erhvervsmæssig, og at der dermed 
ikke er tale om en forbrugerklage efter § 2, stk. 1 og 6, i nævnets vedtægter. 
 
Nævnet har derfor ikke kompetence til at behandle klagen efter nævnets 
vedtægter og klagen afvises. 
 
Klagegebyr  
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen på nævnets vegne ved overførsel til den bankkonto, som 
forbrugeren har anvist, jf. § 26, stk. 1, i nævnets vedtægter. 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 4. JULI 2022.  
 
 
 

 
 

Poul Gorm Nielsen   
Formand   

 /  
  Anette Topholt  
  Chefkonsulent 
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