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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 01.01.1998 - 15.06.2000. 
  
Påklaget beløb: 7.021,51 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: To gange i 2005. 
   
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 16. august 2005 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 30. maj 2005 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 24. marts 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
På det forbrugssted, som klagen angår, boede klageren i perioden 
01.09.1998 - 14.06.2000. Klageren gav indklagede meddelelse om flytnin-
gen til en ℅-adresse i Vipperød, hvor han boede frem til 01.07.2000. Deref-
ter udrejste han til Irland og indrejste igen i juli 2002 til ℅-adressen i Vippe-
rød i et par måneder. Fra 11.09.2002 har klageren boet i Sverige. 
 
Indklagede sendte til forbrugsadressen den 15.02.2000 en årsopgørelse for 
perioden 01.01.99 - 31.12.99, der udløste et betalingskrav på 452,16 kr. (bi-
lag 1) 
 
Henholdsvis den 07.06.2000 og 05.07.2000 sendte indklagede to a conto 
regninger hver på 1.356,25 (bilag 2 og 3). 
 
Den 20.09.2000 sendte indklagede en flytteopgørelse til ℅-adressen i Vip-
perød for et elforbrug på 1.326 kWh og et gasforbrug på 1.898 m3, angivet 
som forbrug i perioden 31.12.1999 - 15.06.2000 (bilag 4). 
   
I følge indklagedes oplysninger blev både a conto regningerne og flyttereg-
ningerne ikke betalt. 
 
Klageren modtog en kontoinformation dateret 09.02.2005 på en adresse i 
Linhamm, hvor indklagede opkrævede et samlet beløb på 7.021,51 kr. (bilag 
5). 
 
Klageren har oplyst at have klaget skriftlig til indklagede to gange, men det-
te er afvist af indklagede. 
 
Indklagede har herefter sendt opkrævningen til ekstern inkasso, og inkasso-
firmaet har den 02.03.05 sendt en inkassoopkrævning på beløbet med tillæg 
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af renter og inkassoomkostninger (bilag 6). Inkassobrevet er sendt til en 
adresse i Linhamm. 
 
Klageren sendte herefter 26.05.2005 et udfyldt klageskema til brug for ind-
givelse af klage til Ankenævnet på Energiområdet.  
 
Pr. 27.05.2005 har inkassofirmaet rykket med et brev, sendt til klagerens 
nuværende adresse i Bunke Flostrand. 
 
Indklagede meddelte i brev af 16.08.2005 til klageren, at man havde modta-
get et udfyldt klageskema, som blev returneret. I brevet afviste indklagede 
reklamationen over størrelsen af det fakturerede forbrug og forældelse af be-
talingskravet. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Annullering af betalingskrav. 
 
Klagerens begrundelse: Klageren har anført, at det ikke var rimeligt at op-
kræve betaling for et forbrug, der var afholdt i 1999-2000, og at kravet må 
anses for forældet. 
 
Klageren har endvidere anført, at en regning på 7.021, 51 kr. for 6 måneders 
energiforbrug (el og bygas) var usandsynligt højt for en lejlighed på 40 m2. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har oplyst, at indklagede først med 
henvendelsen fra ankenævnet af 29.08.2005 er blevet gjort bekendt med kla-
gerens reklamation over opkrævningen. 
 
Indklagede har henvist til, at loven om den 5-årige forældelse ikke gjaldt i 
denne sag, da forældelsesfristen var blevet udsat med den periode, som kla-
geren havde boet i udlandet. 
 
Indklagede har oplyst, at indklagede ikke havde modtaget måleraflæsning 
fra klager for 1999, hvorfor forbruget for denne periode var blevet skønnet. 
Ved klagerens flytteaflæsning den 15. juni 2000 viste det sig, at det skønne-
de forbrug i 1999 var for lavt, og det faktiske forbrug blev herefter opkrævet 
på klagers flytteregning i 2000.  
 

Indklagedes tilgodehavende bestod herefter af en flytteregning på 3.856,85 
kr. plus ubetalte a conto regninger på 2 x 1.356,25 kr. samt en regning på 
452,16 kr.), i alt 7.021,51 kr. 
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Baseret på klagerens aflæsninger henholdsvis 18. august 1998 og 15. juni 
2000 fandt indklagede, at klagers el- og gasforbrug havde ligget inden for 
det normerede område. 
 
 
 
 
 
BILAG TIL SAGEN   
 
Bilag 1: Årsopgørelse for 01.01.99 -31.12.99. 

Bilag 2: A conto regning af 04.07.2000. 

Bilag 3: A conto regning af 04.08.2000. 

Bilag 4: Flytteregning af 17.10.2000. 

Bilag 5: Kontoinformation af 09.02.2005. 

Bilag 6: Inkassoopkrævning af 02.03.2005. 

 
 






















