
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
 
 
 
Forbruger:   
   
 7990 Øster Assels  
  
  
  
 
Energiselskab: SEAS-NVE Net ⅍ 
 CVR 2811 3285 
 & 
 SEAS-NVE Strømmen ⅍ 
 CVR 2421 3528 
 & 
 SEAS-NVE Holding ⅍  
 CVR 2578 4413 
 
 v/SEAS-NVE Holding ⅍ 
 Hovedgaden 36 
 4520 Svinninge 
 
 
 
Klageemne: Regningsklage ▪ Klage over samlet regning 

fra to installationsadresser ▪ Dom afsagt ▪ 
Spørgsmål om påløbne renter efter doms-
afsigelsen er forældet efter den treårige 
forældelse. 
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AFGØRELSE 

Nævnet afviser at behandle klagesagen, da sagens hovedspørgsmål er af-
gjort ved domskendelse. Nævnet har således ikke kompetence til at be-
handle forældelsesspørgsmålet vedrørende de idømte procesrenter. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag. Kla-
gegebyret tilbagebetales til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets 
vedtægter. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
 
Sagen drejer sig om to slutopgørelser fra to forskellige adresser:  
 

1. , 4540 Fårevejle og  
2.  Asnæs.  

 
Selskabets eksterne inkassobureau lavede en samlet sag med begge opgø-
relser, som blev afgjort ved dom i 2008. 
 
Forløb for  4540 Fårevejle: 
Den 27.oktober 2004 meddelte forbrugeren fraflytning over telefonen. Sel-
skabet dannede herefter en slutopgørelse. Han modtog efterfølgende 2 ryk-
kere, hhv. den 5. og 19. januar 2005.  
 
Forbrugeren og selskabet blev enige om, at indgå en betalingsaftale over 20 
måneder. Denne betalingsaftale misligholdt forbrugeren, hvorfor sagen 
blev sendt til inkasso. Dommen blev herefter afsagt af retten den 8. decem-
ber 2008.   
 
Forløb for ., 4550 Asnæs: 
Den 30. august 2006 fraflyttede forbrugeren ejendommen, og selskabet 
sendte slutopgørelsen samme dag.  
 
Da denne ikke blev betalt, sendte selskabet 1 rykker og 1 inkassovarsel. 
Den 5. marts 2007 overdragedes sagen til selskabets eksterne inkassobu-
reau. 
 
Dommen blev afsagt i retten den 8. december 2008.  
 
Fælles forløb for begge adresser:  
Da retten slog kravene fra begge adresser sammen til et samlet, følger her-
efter et fælles forløb for dette krav.  
 






