
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
 
 
 
Forbruger:  
  
 4000 Roskilde 
 
 
 
Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S 
 CVR 2108 5200 
 & 
 Scanenergi Elsalg ⅍ 
 CVR 2511 3284 
 & 
 Sinus Energi A/S 
 (binavn til Scanenergi Elsalg ⅍) 
 
 V/Thy-Mors Energi Service A/S 
 CVR 2631 4119 
 
 Elsøvej 107 
 7900 Nykøbing M 
 
 
 
Klageemne: Regningsklage ▪ Skønnet forbrug ▪ Krav 

om efterbetaling ▪ Forældelse. 
 
 
 
Ankenævnets  FORMAND 
sammensætning: Poul Gorm Nielsen 
 UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET TÆNK 
 Svend Erik Jensen  
 Martin Salamon  
 UDPEGET AF DANSK ENERGI 
 Benjamin Henrik Lublin 
 Hans Christian Wenzelsen 
 

 

Sag: SPA-13/03900 

 

Sagsbehandler:  

/SUSJ 

 

 

Sekretariat: 
KONKURRENCE- OG  
FORBRUGERSTYRELSEN 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
Tlf. 4171 5000 
Fax 4171 5100 
CVR  2845 8185 
EAN      5798000018020 
 
post@energianke.dk 
 

 



 

 Side 2 | 5 
13/03900 

 

AFGØRELSE 

Thy-Mors Energi Service ⅍ skal foretage en beregning af merforbruget i 
perioden fra den 31. december 2007 til den 23. april 2012. Betalingen for 
det beregnede merforbrug skal ske forholdsmæssigt og lineært på de enkel-
te afregningsår i perioden og til de enhedspriser, der var gældende i de en-
kelte afregningsår. 
 
Forbrugeren fritages for til selskabet at betale lineært beregnet merforbrug 
i perioden før den 1. januar 2010, da denne del af efterbetalingskravet er 
forældet.  
 
Thy-Mors Energi Service ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 
3.800 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura 
på opkrævning af beløbet. 
 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen drejer sig om efterregulering af elforbrug til forbrugerens fritidshus 
beliggende på adressen  7752 Snedsted. 
 
I perioden 2008 – 2011 er forbrugeren afregnet ud fra skønnede aflæsnin-
ger.  
 
Den 23. april 2012 blev den gamle måler nedtaget, og aflæst til 131653. 
Dette gav et merforbrug, som blev faktureret ved den efterfølgende kvar-
talsregning. 
 
Forbrugeren gjorde indsigelse mod kravet, od da parterne ikke kunne nå til 
enighed blev sagen indbragt for 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 
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive 
forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom 
enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette 
indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i 
øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret 
at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverand-
øren. 
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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 samt elforsyningsloven og øvrig lovgivning, 
herunder bl.a. aftale- og købeloven. 
 
Faktureret forbrug 
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, 
 
Forbrugerens elmåler har ikke været undersøgt på et uafhængigt DANAK 
akkrediteret målerlaboratorium, men der er ikke omstændigheder, der kan 
begrunde iværksættelse af en målerundersøgelse. 
 
Som sagen har kunnet oplyses, foreligger der ingen øvrige indikationer for, 
at det fakturerede forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug og dermed, at 
der skulle være fejl på måleren. Herefter finder nævnet ikke grundlag for at 
bekoste en undersøgelse af elmåleren på et uvildigt målerlaboratorium. 
 
Nævnet tager herefter udgangspunkt i, at det målte antal kilowatt-timer 
reelt er forbrugt. 
 
 
Lineær beregning af det efterregulerede forbrug  
Nævnet konstaterer, at elselskabernes betalingskrav angår efterregulering 
af ikke afregnet elforbrug grundet manglende modtagelse af årsaflæsninger 
gennem flere forbrugsår, der har skæringsdato per 31. december i kalen-
deråret, og som er den dato, som elselskaberne har anvendt til at foretage 
opgørelse af skønnede årsforbrug på installationsadressen. 
 
Nævnet konstaterer endvidere, at selskabet kræver de ekstra forbrugte 
kilowatt-timer til den enhedspris, der var gældende på tidspunktet for sel-
skabets udsendelse af ekstraopgørelsen. 
 
Det er ikke muligt ud fra de foreliggende oplysninger at fastlægge, hvornår 
det efterregulerede antal kilowatt-timer rent faktisk er forbrugt i perioden 
fra den 31. december 2007 til den 23. april 2012.  
 
Da merforbruget således angår flere forbrugsår, finder nævnet det mest 
rimeligt, at det antal kilowatt-timer, der kræves efterbetalt, fordeles ligeligt 
på disse forbrugsår. Prisen pr. kilowatt-time for det efterregulerede forbrug 
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skal derfor ske til de i de enkelte afregningsår anvendte enhedspriser - og 
ikke til gældende dagspris ved ekstraopgørelsen og regningens udstedelse. 
 
Selskaberne skal herefter i overensstemmelse med nævnets faste praksis 
foretage en forholdsmæssig fordeling (lineær beregning) af forbruget på de 
enkelte afregningsår og herefter beregne kravet ved anvendelse af enheds-
priserne for det enkelte afregningsår. 
 
Forældelse 
Nævnet bemærker, at spørgsmålet om eventuel forældelse er reguleret i 
forældelsesloven, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. 
Efter denne lovs § 3, stk. 1, forældes fordringer som udgangspunkt efter 3 
år.  
 
Forældelse er i nærværende sag foreløbigt afbrudt ved indgivelse af klage 
til ankenævnet, jf. forældelseslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 1. og 2. pkt.. Da kla-
gen blev indbragt for nævnet den 25. marts 2013, betyder dette, at den del 
af kravet, som kunne have været gjort gældende inden den 25. marts 2010 
er forældet.  
 
De andele af de lineære beregnede efterreguleringer af forbruget, der såle-
des ligger forud for den 25. marts 2010, er i princippet forældet.  
 
Ifølge forældelseslovens § 2, stk. 1, regnes forældelsesfristen fra det tidlig-
ste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen 
opfyldt. Det tidligste tidspunkt, selskabet kunne kræve forbruget i for-
brugsåret 2010 betalt, var ved årsafregningen ved forbrugsårets afslutning 
per 31. december 2010.  
 
Det betyder, at de lineære krav, som elselskabet nu skal opgøre til og med 
den 31. december 2009, er forældet.  
 
Forbruget efter denne dato bør først faktureres på årsafregningen året efter 
per 31. december 2010, og da denne dato ligger indenfor fristen, er forbrug 
efter den 1. januar 2010 ikke forældet.  
 
Energiselskabets forslag til afslutning af klagen 
Nævnet konstaterer, at energiselskabet under sekretariatsbehandlingen 
har foreslået at afslutte sagen ved at foretage den ovenfor nævnte udreg-
ning og kreditere de beløb, der er forældede.  
 
Nævnet konstaterer endvidere, at forbrugeren har afvist at afslutte sagen 
på denne måde, da forbrugeren mener, at der ikke er tale om et reelt forlig, 
men alene en godskrivning af beløb, som energiselskabet uretmæssigt har 
opkrævet hende.  
 
På baggrund af det ovenfor anførte er energiselskabets forslag i overens-
stemmelse med, hvad energiselskabet er forpligtet til.  
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