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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 29. november 2004 - 21. april 2005. 
 
Påklaget beløb: 1.782,69 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: Telefonisk 1. juli 
2005. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 7. juli 2005. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 14. september 2005. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 15. september 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klagerens måler blev af indklagede den 21. april 2005 udskiftet efter en ru-
tinemæssig målerkontrol (bilag 1). 
  
I perioden 29. november 2004 til udskiftningen den 21. april 2005 var der 
hos klageren registreret et forbrug på 5.429 kWh. 
 
Efter målerskiftet den 21. april 2005 blev det konstateret, at batteriet i klage-
rens måler var defekt og ikke registrerede forbruget i en periode.  Indklage-
de kunne konstatere, at der manglende 53 batteridage. 
 
I brev af 7. juli 2005 orienterede indklagede herom og oplyste, at ud fra 
ejendommens varmeforbrug i 2004 på 14.703 kWh, korrigeret for graddage, 
havde indklagede beregnet, at varmeforbruget i perioden 29. november 2004 
- 21. april 2005 skulle have været 8.700 kWh. Det beregnede forbrug ville 
indgå i årsopgørelsen for 2005. 
 
Indklagede uddybede informationerne i brev af 11. august 2005: 
 
 Alle fjernvarmemålere er i henhold til lovkrav om statistisk målerkontrol opdelt i partier. 

Ved statistisk målerkontrol udvælges et antal målere ud af et helt parti til kontrol. Ved 
kontrollen konstateres om målerne registrerer korrekt. Hvis målerne er i orden Var det 
pågældende parti lov til at sidde et antal år mere, inden partiet igen udtages til ny kon-
trol. 

 Struer Forsyning har besluttet at alle målere i det parti din måler tilhører, udskiftes med 
nye målere. Partiet udgør ca. 500 målere. 

 Ved målerskiftet blev det konstateret, at batteriet i din måler var stået af (defekt) og så-
ledes ikke har registreret forbrug i en periode. Montøren kan teknisk gå længere ind i 
måleren, hvor han kan se batteridage. Der er på din seddel (og vores) med målerskiftet 
noteret disse batteridage til: B. 953. Vi kan i vort system se hvilken startdato batteriet 
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har, og kan således tælle op hvor mange batteridage, der skulle have været. Der skulle 
have været 1006 batteridage. Der mangler således 53 batteridage. 

 Når et batteri eller måler skiftes regner man altid på forbruget for at sammenligne med 
forbruget året før og aconto-forbrug. Her kan også konstateres ændringer i forbrug. 
Ved udregningen regnes på graddage-procenter. I dit tilfælde er det et fald i forbruget i 
forhold til tidligere afregnede forbrug. 

 I sådanne tilfælde er reglerne, at der foretages en beregning over manglende registre-
ret forbrug. 

 Der foreligger ikke ajourført kontrolbog for perioden fra årsaflæsningen 29. november 
2004 til målerskift 21. april 2005. 

 Når der skal foretages en beregning og der ingen kontrolaflæsninger foreligger, bereg-
nes der for perioden fra sidste årsaflæsning og til målerskiftet. Det er jo de aflæsninger 
der forefindes og kan anvendes til beregningen. 

 I dit tilfælde siger beregningen at der mangler et registreret forbrug på 3.271 kWh. 
 
Indklagedes beregning var vedlagt brevet (bilag 2) og viste et beregnet for-
brug på 8.700 kWh, fratrukket registreret forbrug på 5.429 kWh, dvs. et 
ubetalt forbrug på 3.271 kWh, der udgjorde 1.782,69 kr. 
 
Herefter kontaktede klageren Ankenævnet på Energiområdet.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Refusion af 1.000 kr. (hele beløbet). 
 
Klagerens begrundelse: Klageren har anført, at indklagede ikke har påvist 
manglende batterikraft og kun udokumenteret har påstået fejl på målerens 
batterier. 
 
Klageren har anført, at han ikke har klaget over, at der kan reguleres på 
principper, men han har gjort indsigelse mod, at indklagede ikke har påvist 
fejl på målervisningen. Grunden til den mindre visning var, at klageren har 
sparet på varmen. Klageren har endvidere anført, at leveringsbestemmelser-
ne ikke pålægger forbrugeren at følge op på forbruget. 
 
Det er derfor klagerens anbringende, at indklagedes opgørelse ikke er kor-
rekt i dette tilfælde. Endvidere har klageren anført, at fejlvisningen må af en 
sådan karakter for at kunne korrigere, at fejlvisningen kan eller vil kunne 
opdages af en almindelig forbruger, og ikke kun ved teknikeres ”tilbage-
blik” i et lukket system. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. 
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Indklagedes begrundelse: Indklagede havde ved afregningen af det atypi-
ske forbrug taget udgangspunkt i punkt 5.9 i indklagedes ”Almindelige be-
stemmelser for fjernvarmelevering”: 
 

5.9. Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem 
det af afregningsmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, beregnes for-
bruget i overensstemmelse med de af Danske Fjernvarmeværkers Forening ud-
arbejdede retningslinier og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Be-
regningen tager udgangspunkt i forrige års forbrug uden funktionsfejl eller måler-
fejl. 

  Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i af-
regningsperioden, tages der hensyn til dette ved beregning af forbruget. 

 
Det skønnede forbrug er blevet udregnet i overensstemmelse med bereg-
ningsmodellen i Dansk Fjernvarmes ”Vejledning for beregning af fjernvar-
meforbrug”. 
 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Sekretariatet har indhentet oplysninger om udviklingen i klagerens varme-
forbrug i perioden 2002-2004. Indklagede har den 30. november 2005 op-
lyst: 
 

 
 
Klageren har i maj 2006 oplyst, at indklagede nu har fået deres penge, men 
fastholder kravet om betaling for ”merforbruget” på 1.782,69 kr. inkl. 
moms. 
 
 
BILAG TIL SAGEN 

Bilag 1: Varmemåler-Skiftebilag. 

Bilag 2: Beregningsskema for beregning af klagerens forbrug. 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

    

  
 
 
 

        

  
 
 
 

        

           
   







  

        
          

          
      

           
             
           

            
            

             

      
         

         
     

         
       

          
        

          
           

  

      
         

           
              

     

       
            
        

           
         
        
           

           
               

             

 
 








