
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klager:  

 

3720 Aakirkeby 

 

Indklaget energiselskab: Østkraft Net ⅍  

CVR 3226 8498 

& 

Østkraft Forsyning ⅍  

CVR 2579 4206 

 
V/ Østkraft Net ⅍  

Skansevej 2 

3700 Rønne 

 

Klageemne: Flytteregning ▪ Krav om efterbetaling 

fremsat efter fraflytning på baggrund af 
udlejers måleraflæsning ▪ Indsigelse om et 
for højt registreret forbrug. 

 

  

Ankenævnets sammen-

sætning: 

FORMAND 

Poul Gorm Nielsen 

UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET 

Svend Erik Jensen 

Martin Salamon  

UDPEGET AF DANSK ENERGI 

Niels Grovn 

Hans Christian Wenzelsen 

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 

 

 

Nyt sagsnr. 360°: 

12/05145 

Gl. sagsnr. ScanJour: 

4/1920-0101-0909 

/ SUSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: 

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN 

 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5000 

Fax 4171 5100 

CVR 6496 4615 

 

post@energianke.dk 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 



 Side 2 

12/05145 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Perioden, der klages over: 1. oktober 2010 – 3. juli 2011. 

 

Påklaget beløb: 12.637,53 kr. 

 

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 27. oktober 2011. 

 

Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 27. oktober 2011. 

 

Klageformular modtaget i ankenævnet: 31. oktober 2011. 

 

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 11. november 2011. 

 

Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 20. april 2012 og 22. juni 

2012. 

 

 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 

Sagen vedrører faktura nr. 1997106028 med forfaldsdato den 10. november 

2011 (bilag 1), som er en korrigeret flytteopgørelse for perioden 1. oktober 

2010 til 3. juli 2011. 

 

Klager fraflyttede installationsadressen den 3. juli 2011, hvilket blev meddelt 

indklagede.  

 

Indklagede har oplyst, at de i den forbindelse modtog 2 flyttemeddelelser med 

forskellige oplysninger, herunder forskellige måleraflæsninger på henholdsvis 

110.265 kWh og 105.265 kWh.  

 

I mail af 8. juli 2011 (bilag 2) bekræfter klager, at aflæsningen pr. udflytnings-

dagen var 105.265 kWh. Der blev ud fra disse oplysninger udarbejdet en flyt-

teopgørelse (bilag 3).  

 

I brev af 24. oktober 2011 oplyste indklagede, at de fra udlejers advokat havde 

modtaget aflæsning pr. 6. juli 2011 (bilag 1). Med brevet var vedlagt en ny flyt-

teregning med betalingskrav på 12.637,53 kr. svarende til et ubetalt forbrug 

på 5.000 kWh. 

 

Klager rettede herefter henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod 

kravet.  

 

Klager indbragte efterfølgende sagen for ankenævnet.  

 

 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 

 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 
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12/05145 

KLAGERS KRAV: Fritagelse for betaling af den korrigerede flytteregning på 

12.637.53 kr. 

 

KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Klager har afvist at betale 

kravet for efterbetaling af elforbrug, da hendes aflæsning ved fraflytningen var 

korrekt.  

 

Klager gør gældende, at indklagede jf. deres leveringsbestemmelser § 10.2 har 

accepteret og flytteafregnet med klager. Indklagede kan efter klagers opfattel-

se ikke på en tredjemands henvendelse (udlejers advokat) ensidigt og mod 

klagers protest ændre en flytteopgørelse.  

 

Klager har anført, at indklagede burde have foretaget kontrolaflæsning af må-

leren allerede i juli 2011, da indklagede blev opmærksom på de to diverge-

rende måleraflæsninger.  

 

Klager har ligeledes påpeget, at forbruget i perioden har været meget højt, på 

trods af at der er tale om en husstand med en voksen og 2 børn og huset ikke 

er elopvarmet. Som følge af den nye aflæsning, skulle dette forbrug have været 

endnu højere.  

 

Klager gør afslutningsvis gældende, at sagen bør bortfalde og kravet annulle-

res, da den pågældende ejendom nu er begæret solgt på tvangsauktion. 

 

 

 

INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Fastholder kravet. 

 

INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Indklagede gør gæl-

dende, at man i forbindelse med årsaflæsningen (oktober 2011) på installati-

onsadressen modtog en aflæsning fra udlejer på 110.266. 

 

Indklagede oplyser, at de fra udlejers advokat d. 13. oktober 2011 modtog en 

mail med oplysning om, at der d. 6. juli 2011 havde været afholdt afleverings-

forretning, hvor lejer udeblev. I den forbindelse blev måleren aflæst til 

110.265 (bilag 4).  

 

Indklagede gør således gældende, at det er denne aflæsning der skulle have 

været gældende. 

 

Indklagede oplyser i øvrigt, at måleren senere er blevet kontrolaflæst (bilag 

5). 

 

 

 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 

 

Sagen blev behandlet på ankenævnets møde den 20. april 2012 og udsat med 

henblik på, at ankenævnets sekretariat skulle afklare, om klagen også inde-

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 
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holdt en indsigelse over forbruget og evt. indhente yderligere oplysninger hos 

parterne.  

 

I mail af 30. april 2012 bekræftede klager, at klagen tillige angår det målte for-

brug. Klager oplyste i forbindelse hermed, at der ca. en måned før klager fra-

flyttede adressen havde været en gennemgang af strømforholdene på ejen-

dommen da disse var ulovligt og forkert udført, hvilket medførte at relæet 

brændte sammen.  

 

Indklagede har i mail af 14. maj 2012 (bilag 6) besvaret spørgsmål vedrørende 

forbruget. Indklagede har oplyst, at strømforholdene på ejendommen ikke kan 

have påvirket målerens funktion, men at det ikke kan afvises, at fejlene har 

medført et større energiforbrug. Indklagede har ligeledes oplyst, at der er in-

stalleret en elvandvarmer med varmesløjfe til brændefyr. 

 

Hertil har klager gjort gældende, at fyret kun har været i brug ca. 6 måneder 

og pumpen ikke har kørt i sommerhalvåret.  

 

 

BILAG TIL SAGEN 

 

Bilag 1: Faktura nr. 1997106028 af 24. oktober 2011, flytteopgørelse samt 

følgebrev.  

Bilag 2: Mail fra klager af 8. juli 2011. 

Bilag 3: Faktura nr. 1997106026 af 11. juli 2011, flytteopgørelse. 

Bilag 4: Mail fra udlejers advokat af 13. oktober 2011 samt dokumentation 

for indkaldelse til afleveringsforretning og notat vedr. aflæsning af 

måler. 

Bilag 5: Målerfoto af 16. november 2011 og 11. maj 2012. 

Bilag 6: Mail fra indklagede af 14. maj 2012 vedrørende supplerende 

spørgsmål.  

 

 

 

 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 



 

 

3720 Åkirkeby 

Af\JE 
BILAG nr.: 1 
Side nr : 5 

Fremsendes under henvisning til nedenstående x 

D Ifølge telefonsamtale 

D Ifølge aftale 

D I henhold til Deres brev 

D Tilbagesendes med tak for lån 

D Ring venligst herom, lokal nr. 

D Til Deres orientering 

D Til godkendelse 

D Deres kommentarer udbedes 

D Til underskrift 

D Kan beholdes 

D Ønskes retur 

D Bedes attesteret 

D Til videre foranstaltning 

D Denne sag behandles af 

Vedr. Inst. nr. 19971-06 , 3760 Gudhjem. 

Jeg har pr. d.d. lavet flytteopgørelsen om vedr.  3760, da jeg modtog en mail fra Advokat 

Rikke Solberg Bruun med en aflæsning pr 6. juli 2011 . Jeg fremsender ny faktura hvor du er velkommen 

til at kontakte mig vedr en afdragsordning. 56930962 

Skanse, ej 2 
J700 Ronne 

I cl<:fon · 5(, 930 '130 
f defo~ 56 930 <)7 1 

Dato 

24/10-11 

ue,t · rati i, oe~1krnli.dl-. 
11 " 11 .oc::stl-.rati.dk 

DK-32 2 8- 98 
0658 555() 250033 

l 

C VR-nr. 
l\ordt: n 
!Ui\l\ 
B[( S\\ li I 

DK I 920005 5502500. J 
l\U f ADKKK 



STKRAFT 
Net A/S 

 
 

3720 Aakirkeby 

Opgørelse 01.10.2010 - 03.07.2011 

 3760 Gudhjem 

El 
Moms 
Flytteopgørelse i alt 
- faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb) 

For lidt faktureret aconto 

Overført saldo 

I alt 

Saldo fra evt. ubetalte regninger er indeholdt i denne regning. 

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen er beregnet. 

Bankdata: 
Kontonr. 0658 5550 250033 
IBAN DK 1920005550250033 
BIC/SWIFT NDEADKKK 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 

Østkraft Net A/S 
Skansevej 2 · 3700 Rønne 

Tlf.: 56 930 930 · Fax: 56 930 971 
kundeservice@oestkraft.dk 

Installationsnummer 
Aftagenummer 
Kundenr. / e-Boks kode 
Fakturanummer 
Fakturadato 
Betalingsdato 
Side 

19971 
91100195430 

300042894 
1997106028 
24.10.2011 
10.11.2011 

1 af 2 

17.824,01 kr. 
4.406,00 kr. 

22.230,01 kr. 
-9.592,48 kr. 

12.637,53 kr. 

-2.230,83 kr. 

10.406,70 kr. 



Østkraft Net A/S 
Skansevej 2 · 3700 Rønne · Tlf.: 56 930 930 · Fax: 56 930 971 
E-mail: kundeservice@oestkraft.dk - Internet www.oestkraft.dk 

Sådan er opgørelsen beregnet for perioden 01.10.2010-03.07.2011 

, 3760 Gudhjem 

Målemr. Registrering af aflæsning: 
34 442 550 03.07.2011 

28.09.2010 
Forbrug - kWh 

ØSTKRAFT Net A/S, CVR-nr.: 32 26 84 98 
Offentlige forpligtelser 
Transportbetaling 
Energispareydelse 
Elafgift incl. elsparebidrag 
Distributionsbidrag 
Energispareafgift (CO2-afgift) 
Tillægsafgift 
Abonnement ØSTKRAFT Net A/S 
Rykkegebyr, den 25.05.2011 
Inkassogebyr, den 08.06.2011 
Moms 25% 
I alt ØSTKRAFT Net A/S 

Måleraflæsning: 
110.265 
99.500 
10.765 

Gennemsnitspris ekskl. abonnement 1,41 kr./kWh - inkl. moms 

10.765 kWh 
10.765 kWh 
10.765 kWh 
10.765 kWh 
10.765 kWh 
10.765 kWh 
10.765 kWh 

å 
å 
å 
å 
å 
å 
å 

ØSTKRAFT Forsyning A/S, CVR-nr.: 25 79 42 06 
Elforbrug 10.765 kWh å 
Abonnement ØSTKRAFT Forsyning A/S 
Moms25% 
I alt ØSTKRAFT Forsyning A/S 
Gennemsnitspris ekskl. abonnement 0,58 kr./kWh - inkl. moms 

Opgørelse i alt, el 

- faktureret aconto el i perioden 01 .10.2010 - 30.06.2011 - inkl. moms 

For lidt faktureret 

0, 1502 kr. 
0,2010 kr. 
0,0077 kr. 
0,6263 kr. 
0,0400 kr. 
0,0626 kr. 
0,0387 kr. 

0,4663 kr. 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 

Side 2 af 2 

1.616,91 kr. 
2.163,77 kr. 

82,89 kr. 
6.742,12 kr. 

430,60 kr. 
673,89 kr. 
416,61 kr. 
387,50 kr. 
100,00 kr. 
100,00 kr. 

3.128,57 kr. 
15.842,86 kr. 

5.019,72 kr. 
90,00 kr. 

1.277,43 kr. 
6.387, 15 kr. 

22.230,01 kr. 

-9.592,48 kr. 

12.637,53 kr. 



ANE 
BILAG nr.: 2,_ 

Side nr.: 

Gitte Bor en Olsen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

 
8. juli 2011 10:52 
Gitte Sorgen Olsen 
RE: VS: Kontaktformular til Net A/S :   

Aflæsningen er på  pr. udflytnlngsdatoen 03.07.11 målerstand 105265. jeg skulle allerede~ tilmeldt 
min nye adresse , 3720 Åkirkeby pr. 27.06.11. 

Mvh 
 

> Subject: VS: Kontaktformular til Net NS :   
> Date: Fri, 8 Jul 2011 09:28:05 +0200 
> From: gbo@oestkraft.dk 
> To:  
> 
> Hej 
> 
> Ja, vi har modtaget 2 aflæsninger og 2 flytninger fra dig med forskellige oplysninger. 
> 
> I mandag modtag vi flytning med ny adresse til , 3720 Åkirkeby 
> Og I dag har vi modtaget en flytning med ny adresse til  3720 Åkirkeby 
> 
> Vi har også modtaget 2 forskellige aflæsninger på hen holds vis 110.265 kwh og 105.265 kwh 
> 
> Venligst skriv eller ring med de rigtige oplysninger til os. 
> 
> Ha' en god dag 
> 
> 
> Med venlig hilsen. 
> 
> 
> Gitte Borgen Olsen 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Oprindelig meddelelse----
> Fra: Hjemmesiden [mailto:Hjemmesiden) 
> Sendt: 7. j uli 2011 18:21 
> Til: Oestkraft 
> Emne: Kontaktformular til Net NS :  
> 
> Spørgsmål fra Kontaktformular(Intemet formular) 
> 
>Firma: 
> Navn :  
> Adresse :   
> By : 3720 Åkirkeby 
> Email :  
>Telefon: 

I 

> Besked : I bedes venligst oplyse om I har modtaget min aflæsning og udflytning vedr. , 3760 

1 

----



Gudhjem, da jeg ikke kan se det her på skærmen. 
> 

2 

ANE 
BILAG nr.: L 
Side nr.: 'i' 



STKRAFT 
Net A/5 

 
 

3720 Aakirkeby 

Opgørelse 01.10.2010 - 03.07.2011 

, 3760 Gudhjem 

El 
Moms 
Flytteopgørelse i alt 
- faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb) 

For lidt faktureret aconto 

Overført saldo 

I alt 

Saldo fra evt. ubetalte regninger er indeholdt I denne regning. 

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen er beregnet. 

Bankdata: 
Kontonr. 0658 5550 250033 
IBAN DK 1920005550250033 
BIC/SWIFT NDEADKKK 

ANE 
BILAG nr.: 3 
Side nr.: 

I 10 
Østkraft Net A/S 

Skansevej 2 · 3700 Rønne 
Tlf.: 56 930 930 · Fax: 56 930 971 

kundeservlce@oestkraft.dk 

Installationsnummer 
Aftagenummer 
Kundenr. / e-Boks kode 
Fakturanummer 
Fakturadato 
Betalingsdato 
Side 

19971 
91100195430 

300042894 
1997106026 

11 .07.2011 
10.08.2011 

1 af 2 

9.860,01 kr. 
2.415,01 kr. 

12.275,02 kr. 
-9.592,48 kr. 
2.682,54 kr. 

3.669, 17 kr. 

6.351, 71 kr. 



Østkraft Net A/S 
Skansevej 2 · 3700 Rønne· Tlf.: 56 930 930 · Fax: 56 930 971 
E-mail: kundeservice@oestkraft.dk - Internet www.oestkraft.dk 

Sådan er opgørelsen beregnet for perioden 01.10.2010 • 03.07.2011 

 Landlyst, 3760 Gudhjem 

Målemr. Registrering af aflæsning: 
34 442 550 03.07.2011 

28.09.2010 

Forbrug - kWh 

ØSTKRAFT Net A/S, CVR-nr.: 32 26 84 98 
Offentlige forpligtelser 
Transportbetaling 
Energispareydelse 
Elafgift incl. elsparebidrag 
Distributionsbidrag 
Energispareafgift (CO2-afgift) 
Tillægsafgift 
Abonnement ØSTKRAFT Net A/S 
Rykkegebyr, den 25.05.2011 
Inkassogebyr, den 08.06.2011 
Moms25% 

I alt ØSTKRAFT Net A/S 

Måleraflæsning: 
105.265 
99.500 

5.765 

Gennemsnitspris ekskl. abonnement 1,41 kr./kWh - inkl. moms 

ØSTKRAFT Forsyning A/S, CVR-nr.: 25 79 42 06 
Elforbrug 
Abonnement ØSTKRAFT Forsyning A/S 
Moms25% 

I alt ØSTKRAFT Forsyning A/S 
Gennemsnitspris ekskl. abonnement 0,58 kr./kWh - inkl. moms 

5.765 kWh å 
5.765 kWh å 
5.765 kWh å 
5.765 kWh å 
5.765 kWh å 
5.765 kWh å 
5.765 kWh å 

5.765 kWh å 

0,1502 kr. 
0,2010 kr. 
0,0077 kr. 
0,6263 kr. 
0,0400 kr. 
0,0626 kr. 
0,0387 kr. 

0,4663 kr. 

ANE 
BILAG nr.: 3 
Side nr.: 1 I 

Side 2 af 2 

865,91 kr. 
1.158,77 kr. 

44,39 kr. 
3.610,62 kr. 

230,60 kr. 
360,89 kr. 
223, 11 kr. 
387,50 kr. 
100,00 kr. 
100,00 kr. 

1.720,45 kr. 

8.802,24 kr. 

2.688,22 kr. 
90,00 kr. 

694,56 kr. 

3.472,78 kr. 

Opgørelse i alt, el 12.275,02 kr. 

- faktureret aconto el i perioden 01.10.2010 - 30.06.2011 - inkl. moms -9.592,48 kr. 

For lidt faktureret 2.682,54 kr. 



Jytte M Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Til Jytte, 

Rikke Solberg Bruun <rsb@advokatbornholm .dk> 
13. oktober 2011 14: 11 
Jytte M Jensen 

 

ANE 
BILAG nr.: 

Som aftalt I dag skal jeg hermed for god ordens skyld bekræfte, at jeg på vegne af udlejer  og  
 indkaldte lejer  til afleveringsforretning den 6. juli 2011, kl. 15.30 på ejendommen, beliggende 

 

Undertegnede og udlejer var til stede, men lejer mødte ikke op til afleveringsforretningen, hvor elmåleren blev aflæst 
til 110265. 

Med venlig hilsen 

Rikke Solberg Bruun 
Advokat 
Advokatlinnact Amoldus ApS 
Krystalgade I 
3700 Ronnc 
tlf. S695108S 
rshla ;id, ohptl>pmhu!m dl, 

,:_,, ?~ ~~ 
~ -'--{ ~ ~ 
,v'V\cuf /~JA u 

  . 

1 



Birgitte Petersen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 
Vedhæftede fi ler: 

0 f.CJO 
Rikke Solberg Bruun <rsb@advokatbornholm.dk> 
5. december 201 1 11 :38 
Birgitte Petersen 
'od3@mall.dk' 
VS:   
2O1112O5115942.pdf 

ANE 
BILAG nr.: L.( 
Side nr.: l 

Idet der henvises til min tidligere mall I dag videresender jeg vedhæftet internt notat, som er udarbejdet på baggrund 
af besigtigelsen, hvor jeg dikterede de konstaterede forhold, herunder aflæsningen af elmåleren, på min diktafon Jeg 
har slettet resten af notatet, da det Ikke vedrører aflæsning af elmåleren. 

Med \ cnhi: hilsen 

Rikke Solberg Bruun 
Ad,'lll:at 
Ad,oko1firmaet Arnold~ ApS 
Krys1algade I 
3700 Ronne 
tlf S6951085 
a1!Ø •4rnkø1borobrlm d~ 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Advfa. Anoldus Aps [maflto:arnoldus@adyokatbornholm.dk] 
Sendt: 5. december 2011 12:00 
Til: Rikke Solberg Bruun 
Emne: 

1 

··--· -i 

- -~ 



ADVOKATFIRMAET ARNOLOUS ApS 
Krystalgade 1-3700 Rønne 

Tlf. 56 95 10 85 

O T AT 

BILAG nr.: 

LSide nr.: 

J.nr. 8047490 I wh 

Besigtigelse af  den 6. j uli 20~1 kl. 15.30. Aflæsning af elm~ler 110265 og aflæs-

RØnne, den 7. j uli 2011 

Rikke Solberg Bruun 

I~ 



Birgitte Petersen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Rikke Solberg Bruun <rsb@advokatbomholm.dk> 
5. december 2011 11 :48 
Birgitte Petersen 
'od3@mall.dk' 

~_A_r~ -~~ 
BILAG nr.: ~ -jl 

Side nr.: ~) _ _ 

Sagsnr. 8047490 -  - Lejemålet , 3760 Gudhjem 
Vedr. fraflytning af lejemålet.pdf 

Idet der henvises til tidligere mails i dag videresender jeg Indkaldelse af lejer til afleveringsforretning. 

Med venlig hilsen 

Rikke Solberg Bruun 
Advokat 
Ad\'Okatfumael Amoldus ApS 
Krystalgade I 
3700 Rønne 
tlf. S69S 108S 
I~~ ,J gd, (!li;loomholm.dl., 



~ 
lside nr.: . 
L ___ _ 

ADVOKATFIRMAET ARNOLDUS ApS 
CHRISTIAN DOHN 

Møderet lor Hajosleret 
Auktionsleder 

Anbefalet 

 
 

3760 Gudhjem 

JOHN JØRGENSEN 
Møderet lor Hojestercl 

RIKKE SOLBERG BRUUN 
Aulorlserel bobu lyrcr 

Rønne, den 1. juli 201 1 

J.nr. 8047490 

Sekr.: Tine Bech Jensen 
Direkte tlf. 56 93 50 01 
E-mail : T J@advokatbornholm.dk 

Sag: Opsigelse af lejemålet beliggende  3760 Gudhjem 

Hermed bekræftes modtagelsen af dine mails af henholdsvis 29. og 30. juni 2011 . 

Jeg har orienteret udlejer om, at du fraflytter lejemålet på tirsdag den 5. juli 201 1. 

For god ordens skyld erindres du om, at der skal foretages fælles besigtigelse af le-
jemålet ved lejemålets ophør, hvori lejemålets stand ved din aflevering af lejemålet angives, 
jf. lejekontraktens § 7 vedrørende lejemålets stand ved Ind- og fraflytning. 

Jeg skal derfor venligst indkalde dig til afleveringsforretning på 

onsdag den 6. Jull 2011. kl. 15.30 

hvor jeg vil være til stede med udlejer. 

For så vidt angår din mail af 29. juni 2011 kan det oplyses, at udlejer Ikke har nøgle 
til postkassen. Af samme årsag kan nøglerne til lejemålet ikke afleveres I postkassen. Nøg
lerne kan heller Ikke låses inde i lejemålet, da du - ifølge udlejer- har skiftet låsene ud til le
jemålet efter du flyttede ind. 

Nøglerne skulle under alle omstændigheder allerede have været indleveret til mit 
kontor, jf. min skrivelse af 23. juni 2011. 

Som aUerede tilkendegivet i mit brev af 23. juni 2011 forbeholder jeg mig efterføl
gende at fremsende opgørelse over udlejerens samlede tilgodehavende hos dig i anledning 
af din misligholdelse af lejekontrakten, herunder med krav om betaling af restancer og hus
leje, Istandsættelsesomkostninger samt alle øvrige tilsvarende udgifter. 

RØNNE 
Krystalgode I 
3700 Rønne 
TIi. 5695 I 0 85 
fax 5695 1585 

Advokotlirma11t Ar noldus ApS 
www.advokolbornhalm dk 

or noldu,Oodvokotbornholm dk 
Cv1.nr. 3307 8102 

Bankkonti; Donske Bon 4720 -4 720971488 DiBo 6060 0005612591 

AAKIRKEBY 
Ka nnike 96rd 
3720 Aokirkeby 
TIi 5697 5022 
Fax 5696 8129 

Nordeo 0658 5550225576 
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Der henvises i øvrigt til min skr'velse af 23. juni 2011 . 

Nærværende brev er fremsendt såvel ved almindelig post som pr. e-mail (
 

Med venlig hilsen 

Rikke Solberg Bruun 

Advokolfirmoel Arnaldus ApS 
www. odvakotbornholm.dk 

ornoldu,Oodvokotbomholm dk 
Cvr.nr. 3307 81 0 2 
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Sekretariatet for Ankenævnet på 
Energiområdet 
Att. Susanne Sjøgren 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

BILAG nr.: b 
Side nr.: 2. 2. 

Deres ref. Vor ret: J. nr. Denne sag behandles af 

Birgitte Petersen 
Dato 

4/ l 920-010 1-
0909  

/bp 07.00 4. maj 2012 

Oplysninger vedr.  

De har ved mail af 2. maj 2012 stillet følgende spørgsmål til videre behandling af sagen: 

1. Hvad stod måleren på ved klagers indflytning? 

2. Er der fremsendt velkomstbrev til klager? (fremsend venligst kopi til sekretariatet) 

3. Historik på måler. I bedes fremsende forbrugshistorik på måleren 5 år forud for klagers 
indflytning. 

4. Er der på noget tidspunkt foretaget målerundersøgelse af den pågældende måler? 

5. Hvad står måleren på nu? 

Ad I . Målervisning ved indflytning 985 15 

Ad 2. Ja, der er fremsendt velkomstbrev til klager (kopi vedlagt) 

Ad 3. Forbrugshistorik tilbage fra den 30/9 2005 vedlagt 

Ad 4. Nej, Østkraft har ikke foretaget målerundersøgelse 

Ad 5. Målervisning 110367 den 11. maj 2012 foretaget af Østkrafts personale. 
(Dokumentation vedhæftes denne skrivelse) 

Afslutningsvis beder I Østkraft kommentere klagers oplysninger om strømforholdene på ejen
dommen, herunder om det kan have påvirket måleren. 

Besvarelse: Strømforholdene på ejendommen kan ikke have påvirket målerens funktion, men det 
kan ikke afvises, at fejlene i installationen har medført et større energiforbrug. 

Det kan endvidere oplyses, at der er installeret en elvandvarmer med varmesløjfe til brændefyr, 
230 V, 2 kW. Den kan virke begge veje, dog- hvis den er tilsluttet og brændefyret går ud, vil den 
starte og forsyne huset med varme, så godt den kan. Hvis pumpen kører om sommeren, kan vand
varmeren også forsøge at varme huset op. 

Ska11:-i:1 :J ~ 
1 700 R 11 1111c 

Med veplic.-- .... 

~d 
ØST FT Net A/S 

l ck•fon e _,(, '' l() IJ• O 

·1 l'ld, , :-<• n \() fl"l J 
t>1:~tkrali1t1 <' l':-lk1r, ft I... 
,. ,. , ti,•,tkraft .dl.. 

<. ' R-nr DK-.'l.2 2h ~-t 1>8 
!\/Prd1•:J 06~8 '.' ~.'.'i0 2:- 0 03:t 
IBAN DK l 1J2(ltJO.'.'i .'i.'.'i 02.'i00~3 
Bl("~ \'li I Nf)I..-\D>-.KK 



ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

NÆVNETS BEMÆRKNINGER 

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et 
resume af parternes oplysninger til ankenævnet 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 for
synet 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 elleverandøren. 

I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage 
transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), 
og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. 

I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elek
triciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende 
leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en 
anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. 

For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være 
anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets 
øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. 

Måleren 
Indledningsvis bemærker nævnet, at hverken klageren eller elselskabet har 
fundet behov for at få måleren undersøgt, og at der i øvrigt ikke foreligger om
stændigheder, som kan indikere, at der skulle være fejl på måleren. 

Flytteopgøre/sen 
Nævnet lægger til grund, at målerstanden ved klagers fraflytning er oplyst til 
henholdsvis 105.265 kWh og 110.265 kWh. Klager bekræfter efterfølgende, at 
aflæsningen pr. udtlytningsdagen var 105.265 kWh. 

Som sagen er oplyst, accepterer indklagede uden noget forbehold eller efter
kontrol klagers aflæsning med den laveste målerstand og udarbejder en flyt
teopgørelse for perioden 1. oktober 2010 til 3. juli 2011, baseret på denne må
lerstand. 

Nævnet finder, at indklagede derved har accepteret klagers selvaflæsning af 
måleren. I overensstemmelse med § 10.2 i indklagedes leveringsbestemmelser 
hæfter klager herefter ikke længere for elforbrug på installationsadressen, da 
indklagede således accepter, at der "foreligger en af netvirksomheden accep
teret selvatlæsning". 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

Udsendelse af flytteopgørelse er endvidere at sidestille med afgivelse af en 
saldokvittering, således der ved forbrugerens betaling af det opkrævede beløb 
er sket en opgørelse til fuld og endelig afgørelse af ethvert økonomisk krav i 
aftaleforholdet mellem parterne. 

Indklagede er herefter bundet af slutopgørelsen og kan ikke efterfølgende en
sidigt annullere en flytteopgørelse og fremsætte nye, yderligere betalingskrav. 
Begrundelsen om ikke at bille acceptere klagers selvaflæsning på baggrund af 
oplysninger fra ejendomsejeren kan ikke statuere en ret for indklagede til at 
annullere flytteopgørelsen. 

Når klagers selvaflæsning er godtaget uden forbehold, hæfter indklagede selv 
for, at oplysningen eventuelt ikke er korrekt Indklagede har haft rig lejlighed 
til at lade eget personale kontrollere målerstanden, netop når der var modta
get modstridende måleraflæsninger fra klager. 

På denne baggrund fritages klager for at betale yderligere beløb til indklagede 
ud over det i faktura nr. 1997106026 af 11. juli 2011 opkrævede beløb på 
6.351,71 kr. 

Sagsomkostninger og klagegebyr 
Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på 
8.500 kr. til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bila
gets punkt 1 a. 

Klagegebyret på 160 kr. tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets ved
tægter§ 25, stk. 2. 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 

AFGØRELSE 
Ankenævnet giver klager, , medhold i det fremsatte krav overfor ind
klagede, Østkran Net A/S & Østkraft Forsyning A/S om fritagelse for betaling 
af den korregerede flytteopgørelse. 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

Klager fritages for at betale yderligere beløb til indklagede ud over det i faktu
ra nr. 1997106026 af 11. juli 2011 opkrævede beløb på 6.351,71 kr. I det om
fang klager har betalt beløbet, skal indklagede tilbagebetale beløbet inden 30 
dage. Ved tilbagebetaling efter denne dato forrentes beløbet efter rentelovens 
bestemmelser. 

Indklagede skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. 
moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og For
brugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af 
beløbet 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 1 2. Jill. 2 : 2 
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