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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. januar 2009 - 31. december 2009. 
 
Påklaget beløb: 44.998,12 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 18. januar 2010. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 20. april 2010. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 22. april 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 28. april 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 27. oktober 2010. 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klagen omhandler et faktureret gasforbrug på 5.172 m3 for 2009 (bilag 1) i 
klagers ejendom, der ifølge BBR har et bebygget areal på 139 m2. 
 
Både klager og indklagede var enige om, at forbruget var urealistisk højt. 
Der blev derfor sendt en gasmontør til adressen for at gennemgå installatio-
nen. Montøren fandt ikke fejl på anlægget. 
 
Brudt plombering 
Måleren blev skiftet den 3. marts 2010. Montøren bemærkede, at plomben 
på måleren var brudt, og bad klager skrive en redegørelse om, hvad det 
skyldtes.  
 
Efter klagers oplysning opfordrede montøren klager til at skrive, at den tid-
ligere ejer eventuelt kan have flyttet måleren ved en ombygning. 
 
Indklagede har ikke kommenteret denne opfordring fra montøren, men anfø-
rer at de ikke har modtaget anden forklaring end denne. 
 
Målerkontrol 
Måleren blev herefter sendt til kontrol på det DANAK certificerede måler-
laboratorium, FORCE Technology i Vejen. Målerundersøgelsen fandt ikke 
nogen fejl, der kunne være skyld i det høje forbrug. Kopi af Kalibreringscer-
tifikat af 23.03.2010 er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 2. 
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Undersøgelsen viste dog, at i et måleområde, som måleren normalt sjældent 
opererer i, viste måleren for lidt. Indklagede har dog set bort fra dette på 
grund af den sjældne anvendelse.  

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: Nedsættelse af kravet, så klager betaler for et normalt årsfor-
brug. 
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Det fakturerede forbrug for 2009 er 
urealistisk højt. 
 
Klager har nægtet at have aflæst måleren forkert de tidligere år. 
 
I perioden, hvor klagers forbrug er faldet, har klager isat nye lavenergi vin-
duer og døre, samt fået foretaget reparationer på gaskedlen, som skulle have 
positiv effekt på at reducere gasforbruget. Klager har derfor afvist påstanden 
om forkert aflæsning, men har henvist til et lavere forbrug. 
 
Klager har ikke haft kendskab til den brudte plombering på måleren. Det var 
på baggrund af opfordring fra montøren, at klager har oplyst, at det kunne 
skyldes tidligere ejers ombygning. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder betalingskravet. 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har medgivet, at det 
målte forbrug er urealistisk højt. 
 
Indklagede er dog af den opfattelse, at det høje forbrug skyldes, at klager i 
de foregående år har aflæst forkert.  
 
Indklagede har anført, at der i perioden 2006-2008, hvor klagers forbrug er 
faldet, er aflæst ca. 800 m3 for lidt årligt (bilag 3). Hvis disse manglende m3 
bliver tillagt gennemsnitsforbruget for 2003-2009 på ca. 2.600 m3, ville for-
bruget for 2009 blive på ca. 5.100 m3. 
 
Indklagede har ikke kommenteret klagers oplysning om den brudte plombe-
ring.  
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BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Årsafregning 2009, fakturanummer 110337282. 

Bilag 2: Kalibreringscertifikat. 

Bilag 3: Forbrugsoversigt 2001-2010. 
 















   

  

        
          

          
      

   
             
          

            
        

           
           

 

         
      

          
 

         
        
     

              
    

        
         
        

 
            

         
           
             

       

            
            

          
 

            
            

  

 






