
 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 
 
 
 
Forbruger:  
  
 8500 Grenå 
 
 
 
Energiselskab: NRGi Net ⅍  
 CVR 2126 2498 
 & 
 NRGi Elsalg ⅍  
 CVR 3228 5769  
 
 v/ NRGi Netservice ⅍   
 CVR 2654 8950 
 [Bjerrevej 139 ▪ 8700 Horsens] 
 
 ℅ NRGi 
 Dusager 22 
 8200 Aarhus N 
 
 
 
Klageemne: Netbenyttelsesaftale ▪ Regningsklage ▪ 

Forkert montering af til- og afgangskabler 
på elmåler ▪ For lidt faktureret forbrug ▪ 
Adgang til efterberegning (condictio inde-
biti princippet) ▪ Passivitet ▪ God eller ond 
tro. 

 
 
 
Ankenævnets  FORMAND 
sammensætning: Poul Gorm Nielsen 
 UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET TÆNK 
 Regitze Buchwaldt 
 Svend Erik Jensen 
 UDPEGET AF DANSK ENERGI 
 Mathilde Øelund Salskov Jensen 
 Hans Christian Wenzelsen 

 

Sag: SPA-14/07283 

 

Sagsbehandler:  

/SKI 

 

 

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 | 4 
14/07283 

 

AFGØRELSE 

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, , med-
hold i det fremsatte krav over for de indklagede energiselskaber, NRGI Net 
⅍ og NRGi Elsalg ⅍ v/ NRGi Netservice ⅍, om fritagelse for efterbetaling af 
det registrerede forbrug. 
 
Energiselskabet bør endvidere på grund af egen fejl, og fordi forbrugeren 
selv henvendte sig, da forbruget faldt, tilbyde en rimelig afdragsordning 
over mindst et år uden omkostninger og renter for forbrugeren, hvis for-
brugeren ønsker det. 
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som 
klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets 
vedtægter. 
 

NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Sagsresumé 
Sagen vedrører klage over en efterregning på adressen  8500 
Grenå. 
 
Måleren på adressen blev den 7. december 2011 udskiftet til en elektronisk 
måler. Imidlertid blev måleren monteret forkert, hvorfor forbruget på fase 
L2 efterfølgende blev talt i tælleværk 2 og derved i produktionsregisteret 
fremfor i forbrugsregisteret. 
 
Produktionsregistre har kun relevans for forbrugere med solceller, og da 
forbrugeren ikke havde solceller, blev det forbrug, der gik igennem L2 til 
produktionsregisteret ikke opdaget og derfor heller ikke afregnet. 
 
Den 27. februar 2012 henvendte forbrugeren sig til energiselskabet, da de 
undrede sig over at forbruget havde ændret sig efter opsætningen af den 
nye måler. Det gav imidlertid ikke anledning til, at energiselskabet kontrol-
lerede måleren. Energiselskabet anførte blot i en mail, at det måtte være 
forbrugerens forhold, der var årsag til ændringen i forbruget. 
 
Først den 7. februar 2014 opdagede energiselskabet, at måleren var fejl-
monteret. I perioden fra målerens opsætning og til den 7. februar 2014 blev 
der talt 4.843 kWh i tælleværk 2, som ikke var afregnet. 
 
Forbrugeren modtog derfor den 8. marts 2014 en efterregning på 6.436,11 
kr. svarende til forbruget fra den 31. december 2012 til den 6. februar 2014 
inklusiv en acontoopkrævning. I forhold til efterregningen er kravet alene 
på i alt 5.187,21 kr.  
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Forbrugeren mente ikke, at de skulle hæfte for en fejl begået af energisel-
skabet og klagede derfor den 11. marts 2014. 
 
Den 12. marts 2014 modtog forbrugeren svar fra energiselskabet, hvori de 
anførte at de fastholdt kravet. 
 
Den 14. juli 2014 blev sagen indbragt for ankenævnet.  
 
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. 
 
Efterregning 
Nævnet lægger til grund, at det er netselskabets tekniker eller underentre-
prenør, der har fejlmonteret elmåleren. Fejlmonteringen må efter det oply-
ste anses for at være årsag til, at forbruget ikke bliver målt og dermed af-
regnet korrekt. Imidlertid er forbruget faktisk blevet målt i det andet 
register, således at der ikke er tvivl om, hvad det reelle forbrug har været.  
 
Når forbrugeret rent faktisk har været der og også er korrekt registeret – 
om end i et forkert register, er der ikke grundlag fra at fravige hovedreglen 
om, at forbrugeren skal betale for det faktisk afholdte elforbrug. Nævnet 
giver derfor ikke forbrugeren medhold i kravet om fritagelse for betaling af 
efterregningen.  
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Nævnet konstaterer, at kravet på efterbetaling er opgjort i overensstem-
melse med netbenyttelsesaftalens punkt 6.16, hvorefter efterbetaling kun 
kan kræves for seneste hele afregningsperiode forud for fejlens konstate-
ring. 
 
 
ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 19. JANUAR 2015 
 
 
 
 
 
 Poul Gorm Nielsen 
  formand 
   / 
      for Sanni Kofoed Nielsen 
     Georg Ferdinandsen 
       specialkonsulent 




