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AFGØRELSE 

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, , medhold i det 
fremsatte krav mod selskaberne, Radius Elnet ⅍ og DONG Energy Salg & 
Service ⅍, vedrørende reduktion i det fakturerede elforbrug samt betaling 
med frigørende virkning. 
 
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 opgørelse af et elforbrug samt betaling til tredjemand 
med frigørende virkning. 
 
Forbrugeren blev tilmeldt som kunde den 8. september 2014 på adressen: 

, 4000 Roskilde. Forbrugeren var lejer på adressen.  
 
Den 24. september 2014 sendte energiselskabet et velkomstbrev.  
 
I perioden den 23. - 26. juni 2015 havde forbrugeren tændt for alle elradia-
torerne i lejemålet. Intet forbrug blev registreret på elmåleren.  
 
Den 1. juli 2015 blev forbrugeren afmeldt som kunde på adressen. Dagen 
efter sendte energiselskabet slutopgørelsen til forbrugeren.  
 
Forbrugeren klagede til selskabet den 1. august 2015, da hun modtog slut-
opgørelsen.  
 
I forbrugerens postkasse fandt hun en regning adresseret til hendes udlejer, 
hvor der stod: ”betales af . Forbrugeren betalte regningen den 6. 
oktober 2015.  
 
Energiselskabet afviste forbrugerens klage den 26. oktober 2015.  
 
Sagen blev indbragt for nævnet den 4. november 2015.  
 
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 elforsyningslovens § 34, stk. 1, skal en virksomhed med forsynings-
pligt i bevillingsområdet mod betaling levere elektricitet til forbrugere, som 
ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet pro-
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dukt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden le-
verandør er ophørt. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter 
elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at for-
bruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med de kollek-
tive elforsyningsvirksomheder (netselskabet og forsyningspligtig elleve-
randør). Vælger forbrugeren anden leverandør eller andet produkt, 
forudsætter dette efter elforsyningslovens § 6 en aftale herom mellem el-
forbrugeren og en elhandelsvirksomhed. 
 
I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage 
transportydelsen i henhold til netselskabets almindelige leveringsbetingel-
ser. For købet af elektriciteten har forbrugeren ligeledes accepteret at købe 
el fra et leverandørselskab efter dette selskabs almindelige leveringsbetin-
gelser. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af de 
nævnte leveringsbetingelser, elforsyningsloven og øvrig lovgivning, herun-
der bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Opgørelse af elforbrug 
Efter nævns- og retspraksis påhviler det en forbruger, der påstår, at det 
målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller 
sandsynliggøre denne påstand, når der ikke er tegn på målerfejl. 
 
Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at elmåleren er blevet undersøgt 
på et uvildigt DANAK akkrediteret målerlaboratorium, og at denne under-
søgelse ikke har påvist fejlvisning på elmåleren.  
 
Det har således ikke kunnet påvises eller det på anden måde sandsynliggø-
res, at der skulle have været fejl ved måleren, eller at det målte forbrug ikke 
svarer til det faktiske forbrug. 
 
Nævnet tager herefter udgangspunkt i, at det målte antal kilowatt-timer 
reelt er forbrugt.  
 
Forbrugeren får derfor ikke medhold i kravet om reduktion af elforbrug.   
 
Betaling med frigørende virkning 
Forbrugeren har anført, at hun med frigørende virkning har betalt for udle-
jers forbrug, hvorfor hun kræver det betalte beløb på 5.844,19 kr. kredite-
ret sit eget kundeforhold.  
 
Nævnet lægger til grund, at forbrugeren har betalt udlejers acontoopkræv-
ning, men at betalingen er sket uden at rådføre sig hos selskabet. Det kan 
derfor ikke bebrejdes selskabet, at indbetalingen er afskrevet på udlejers 
saldo. 
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