
Erfaringer med 
branchefinansieret klagenævn 



19.06.14 

Ankenævnet på Energiområdet er et 

privat ankenævn oprettet af 

energibranchen og Forbrugerrådet 



Lidt historik…… 

 Liberaliseringen af energimarkederne aktualiserede behovet for én central 

klagemyndighed for forbrugerne 

 Nye aktører på markedet – handelsselskaber! 

 Forvirring omkring rette klagemyndighed  - kompetencefordeling? 

 

 

 

 Politisk ønske om flere private ankenævn 

 El- og gasdirektiverne  
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…”Bedre muligheder for at klage vil betyde, at 
forbrugerne føler sig mere trygge ved at bruge 
de nye muligheder for at vælge leverandør” 
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Men hvad koster det og hvor kommer pengene 
fra? 
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 Gebyrindtægter  

 Generel omkostningsdækning, der opkræves hos energiselskaberne 

 Omkostninger afhænger af antal sager 

 

 



Kompetence 

19.06.14 



Hvordan er klageprocessen? 

 

 

 

 

 Skriftlig klage til energiselskab 

 Oprettelse af klageformular 

 Sagsbehandlingen ved ankenævnet foregår skriftligt 

 Afgørelsen er ikke bindende for selskabet, men vælger selskabet ikke at 

følge afgørelsen, får kunden hjælp til at anlægge en retssag mod 

selskabet. 

 1 gang har et selskab valgt ikke at følge afgørelsen (siden 2004) 

19.06.14 



Og så lidt statistik 

 I 2013 blev 58 klager over el afgjort ved Ankenævnet på Energiområdet. 

     - ekskl. delvis medhold + afviste pga. kompetence/uegnede  

 

 Af dem fik 15 fuldt ud medhold.  

 

 Det skal ses i forhold til, at der er 3,3 mio. elkunder i DK.  
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Mediemaskinen….. 
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Et velfungerende samarbejde 
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Videndeling til gavn for forbrugeren  

 ”[…] et mål med hele ankenævnsideen, at et ankenævn på sigt vil 

indebære, at et mindre antal klager i forhold til de første år vil nå frem til 

ankenævnet, dvs. at tvistigheder i højere grad løses direkte mellem 

forbrugere og energiselskaber.” Citat fra budget- og ressourcenotat 2013 

 ”Efterhånden som ankenævnet får etableret en praksis på en række 

tvistområder, som energiselskaberne kan anvende i den direkte 

reklamationsbehandling, bør dette yderligere afspejle sig i 

sagsudviklingen.” Citat fra budget- og ressourcenotat 2013 

 

 

 

 

 Branchevejledning God adfærd i elforsyningen  blev udarbejdet af 

Dansk Energi på baggrund af en række konkrete afgørelser i nævnet 
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Ankenævnet som høringspart 
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 Kan et privat ankenævn blande sig i udarbejdelsen af lovgivningen? 

 Bør et privat ankenævn forholde sig tavst og blot være ”dømmende 

magt”? 

 Flere interesser på spil i ankenævnets sammensætning! 

 

 



Hvorfor et branchefinansieret ankenævn? 

19.06.14 



Tak for jeres tid  

Spørgsmål? 


