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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. 
 
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. 
 
Opgørelse af elforbruget efter destruering af elmåler 
Nævnet bemærker, at forbrugeren efter princippet i købelovens § 81 har 
pligt til at reklamere over forbrugets opgørelse inden rimelig tid efter, at 
fejlen er opdaget. 
 
I denne sag er der mellem parterne i hvert fald enighed om, at forbrugeren 
har reklameret over målervisninger allerede i juni 2012. Endvidere konsta-
terer nævnet, at den påklagede måler relativt kort tid herefter udskiftes af 
elselskabet. Når forbrugeren allerede har klaget over målervisninger umid-
delbart før udskiftningen af måleren, har elselskabet pligt til at sikre sig 
viden om, hvorvidt forbrugeren ønsker at opretholde sin klage over måle-
ren. Inden en destruktion af måleren skal elselskabet derfor i denne situati-
on sikre sig, at en klage er frafaldet. Forbrugeren har derfor ikke mistet 
retten til at gøre indsigelse mod det opgjorte elforbrug. 
 
Elselskabet har ikke over for ankenævnet godtgjort, at selskabet har sikret 
sig, at den rejste reklamation er frafaldet. Elselskabets foretagne destrukti-
on af måleren indebærer derfor, at målerdata fra den nedtagne elmåler ikke 
kan anvendes, når forbrugeren har rejst indsigelse mod elmålerens korrek-
te visning. Elselskabet har således ikke sandsynliggjort, at forbrugeren fak-
tisk har forbrugt det antal kilowatt-timer, som elselskabet har faktureret 
forbrugeren. Dermed er betalingskravet ikke godtgjort. 
 
Det elforbrug, som forbrugeren så skal afregnes for, skal herefter beregnes. 
Efter ankenævnets praksis skal der beregnes et lineært forbrug, der baserer 
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