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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 2005-2009, herunder særligt fakturaperiode 
16.12.2009 – 15.03.2010. 
 
Påklaget beløb: 28.290,60 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: Telefonisk den 
18. december 2009, skriftligt den 7. april 2010.  
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 6. juli 2010. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 6. maj 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 2. juni 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 27. oktober 2010 og 14. ja-
nuar 2011. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager har angivet, at klagen angår beløbet på 28.290,60 kr., som fremgår af 
acontoregning nr. 1 for perioden 16.12.2009 – 15.03.2010 (bilag 1). Det på-
klagede beløb er et beløb, der skyldes ud over selve acontoregningen, hvis 
pålydende er 9.483,60 kr. 
 
Derudover angår klagen:  

 
• Ustabile acontoregninger 
• Nedgravning af fibernet på klagers jord. 

 
Klager har fremsendt kopi af acontoregning nr. 2 for perioden 16.03.2009 – 
15.06.2009 (bilag 2), acontoregning nr. 3 for perioden 16.06.2009 – 
15.09.2009 (bilag 3), og den ovennævnte acontoregning nr. 1 for perioden 
16.12.2009 – 15.03.2010, som medtaget i bilag 1.  
 
Klager blev på årsopgørelsen for 2008 som følge af manglende aflæsning af 
måleren afregnet på baggrund af et skønnet forbrug (bilag 4). På årsopgørel-
sen for 2009 blev klager herefter opkrævet på baggrund af det forbrug, der 
var målt på klagers elmåler (bilag 5).  
 
Klagers elmåler er undersøgt ved opsætning af seriemåler, og fundet fejlfri 
(bilag 6).  
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Den 23. marts 2010 blev strømmen afbrudt som følge af ubetalte regninger 
(bilagene 7 og 8). 
 
Ved brev af 5. maj 2010 indbragte klager sagen for ankenævnet. 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: Tilbagebetaling med tillæg af renter svarende til bankerne 
udlånsrente for det beløb, klager har betalt for meget ved årsskiftet.  
 
Erstatning på kr. 67.000 kr. som følge af nedgravning af diverse rør på kla-
gers jord. 
 
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har indledningsvis oplyst, at 
han adskillige gange kontaktede indklagede, da han var utilfreds med, at ly-
set konstant gik op og ned i styrke. Indklagede rådede klager til at udskifte 
alle hårde hvidevarer, hvilket ikke hjalp. Det hjalp heller ikke, da måleren 
blev udskiftet. Klager har stillet spørgsmål ved, at det er ham som kunde, 
der skal undersøge installationen.  
 
Klager har stillet sig undrende over for det stigende strømforbrug, som kla-
ger er blevet opkrævet for. Klager er tilfreds med sin nuværende elmåler, 
som i perioden 4.3.2010 – 5.9.2010 har målt et forbrug på 2.854 kWh i peri-
oden  
 
Til målerundersøgelsen har klager bemærket, at seriemåleren alene har væ-
ret opsat i én måned, og at klager ikke har garanti for, at udsvinget ikke kan 
være større over en periode på 12 måneder.  
 
Klager har bemærket, at bl.a. 1. rykkerskrivelse og 1. lukkevarsel, som er 
udateret, aldrig er modtaget.  
 
Klager har endelig bemærket, at han i 2008 kontaktede indklagede for at an-
give målertallet. Klager har bemærket, at der er aflæst hvert år.  
 
Vedrørende nedgravning af fibernet har klager gjort gældende, at indklage-
de uberettiget har trængt ind på klagers grund og gravet. Klager har ikke 
bedt om at få nedgravet tomrør.  
 
Klager har derudover oplyst, at graveren i forbindelse med gravearbejdet 
meddelte ham, at han til trods for, at strømmen var afbrudt til klager, kunne 
se, at naboen i nr. 2 har en maskine kørende på klagers strømledning.   
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Indklagedes standpunkt til klagers krav: Indklagede afviser klagers krav.  
 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har redegjort for 
sagsforløbet. 
 
Indklagede har oplyst, at årsagen til, at klager fik så stor en årsopgørelse pr. 
7. januar 2010 for perioden 16.12.2008 – 15.12.2009 er, at klager ikke har 
aflæst måleren i 2008. Aflæsningen på årsopgørelsen for perioden 
16.12.2007 – 15.12.2008 blev derfor skønnet, og den blev skønnet for lavt 
(bilag 4). På årsopgørelsen pr. 7. januar 2009 blev klagers konto opgjort ud 
fra det, der reelt er forbrugt (bilag 5).  
 
Indklagede har oplyst ikke at have nogen notater eller registreringer om, at 
klager har henvendt sig med en aflæsning i 2008. Klager kontaktede indkla-
gede den 28. januar 2009 med en aflæsning. Aflæsningen blev ikke registre-
ret i system (til afregning), da klager ville aflæse igen senere og kontakte 
indklagede igen.   
 
Indklagede har henvist til, at klagers måler er blevet undersøgt og fundet 
fejlfri. Der har været opstillet en seriemåler i perioden 26.03.2009 – 
22.04.2009, der viste et udsving på - 0,27 % (bilag 6). Indklagede har også 
tilbudt klager en målerundersøgelse på et uvildigt målerlaboratorium (bilag 
7). 
 
Den 23. marts 2010 blev strømmen afbrudt som følge af ubetalte regninger. 
Indklagede fremsendte inden afbrydelsen 1. rykkerskrivelse (bilag 8) samt 
1. lukkevarsel (bilag 9). 
 
Klagers forbrug har ifølge årsopgørelsen været således: 
 

 
 
 
Indklagede har fremsendt udskrift af aflæsningshistorik (bilag 10). 
 
Indklagede har bemærket, at såfremt der skulle være et forbrug fra andre på 
klagers måler, skal dette ske efter måleren og kræver en nærmere undersø-
gelse af en el-installatør på klagers egen foranledning. 
 
Vedrørende nedgravning af fibernet har indklagede oplyst, at indklagede i 
forbindelse med kabelarbejde også blev lagt tomrør til Fiber ned som en 
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service over for klager. Indklagede har konstateret, at der er usikkerhed om, 
hvorvidt klager selv har bedt om disse tomrør eller ej, men at dette, uanset 
hvad, ikke kan komme til skade for klager, og indklagede kan kun levere 
Fiber til klager selv (på klagers egen del af vejen/jorden) og dermed til kla-
gers egen fordel. 
 

BBR oplysninger fra OIS.dk 

Der vedlægges i bilag 11 en udskrift fra OIS.dk. 

 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 

Sekretariatet har anmodet om yderligere oplysninger hos parterne, som føl-
ge af klagers oplysning om, at han har kreaturer og eget vandværk.  

Klager har efterfølgende oplyst, at han tidligere havde husdyrhold på 3 krea-
turer, men at han ikke er erhvervsdrivende mere.  

 
Indklagede har oplyst, at installationen er registreret som ”Landbrug <10 ha 
u/elvarme”. Der er isat en 50 amp stiksikring. 
 
Sekretariatet vedlægger i bilag 12 en udskrift fra DMI om vejret i Danmark i 
februar 2010. 
 

ANKENÆVNETS KOMPETENCE 
 
Ankenævnets kompetence er i henhold til de godkendte vedtægter:  

 

§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbru-
gere og energiselskaber.  

 Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrø-
rende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt 
andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. En sag kan an-
gå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.  

[…] 

Stk. 7. Hvis køb af en vare eller tjenesteydelse er betinget af indgåel-
se af en aftale om en energiydelse, og klagen hovedsageligt vedrører 
el, gas eller varme, kan ankenævnet også behandle eventuelle 
spørgsmål, der vedrører varen eller tjenesteydelsen. 
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ANKENÆVNETS BEHANDLING 
 
Sagen blev behandlet på nævnets møde den 27. oktober 2010.  
 
Nævnet valgte at udsætte sagen på yderligere oplysninger om postbesørgel-
sen i forbindelse med selskabets fremsendelse af rykkerskrivelse og lukke-
varsel samt på oplysning om, hvorvidt selskabet har nedgravet elkabler sam-
tidig med, at der er lagt tomrør til fiber på klagers grund. 
 
 
Indklagedes oplysninger: Indklagede har ved e-post af 2. november 2010 
oplyst, at rykker nr. 1 er sendt den 10/2 2010 og lukkevarslet den 24/2 2010, 
og at der ikke er modtaget nogen af disse breve retur. Klager har på intet 
tidspunkt, inden klagen blev forelagt ankenævnet, oplyst, at posten ikke var 
modtaget. Da indklagede ikke har modtaget oplysning om andet, har indkla-
gede forudsat, at posten er modtaget korrekt og fortsat lukkesagen. Der er 
pålagt gebyr for afbrydelse og gentilslutning.  
 
Til spørgsmålet om el - og fiberkabler på klagers jord, har indklagede op-
lyst, at der er lagt nye lavspændingskabler til klager, pga. klager over spæn-
dingsfejl. Indklagede har vedlagt tegning over kabelføring (bilag 13) og op-
lyst, at der er lagt nyt kabel fra kabelskab nr. 401 (  til kabelskab 
nr. 403 (  og herunder også til nr. 402 (  Al jord på 
tegningen syd for kabelskab nr. 401 er i princippet klagers jord (i forhold til 
kabelføringen), idet vejen er en privat fællesvej. Fra og med  
er vejen alene klagers. Selve kablerne er ikke lagt i vejen, men på brakmar-
ken ved siden af vejen. Indklagede har således bekræftet, at der er nedgravet 
nye elkabler på klagers jord. Kabelføringen på de gamle kabler er markeret 
med den grå stiblede linje på den vedlagte tegning.  
  
Indklagede har bemærket, at indklagede samtidig med at kabelarbejdet skul-
le udføres, fik indklagede en anmodning fra klagers nabo,  at 
denne ønskede Fibernet. Som følge heraf blev der nedlagt tomrør samtidig 
med den nye kabellægning. Da der alligevel skulle graves helt hen til klager, 
blev der også her lagt tomrør til Fiber ned. Dette var udelukkende som en 
service overfor klager, og der vil kun kunne blive leveret Fiber til klager og 
ikke andre, via disse tomrør. Det er udelukkende tomrør, der er ikke blæst 
fiber igennem - heller ikke til naboen, da denne alligevel ikke ønskede Fiber 
tilslutning. 
  
Indklagede har endelig oplyst, at projektlederen personligt var ude og tale 
med klager om, hvor der skulle graves. Der er opsat nyt kabelskab (nr. 403) 
op ad klagers gavl, og der skulle således graves gennem klagers græsplæne. 
Det blev ved det personlige møde aftalt, hvor der skulle graves. 
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Post Danmarks oplysninger: Post Danmark har ved e-post af 4. november 
2010 oplyst, at der under vinterens forløb har været perioder, hvor Post 
Danmark ikke har kunnet komme frem til adressen på grund af manglende 
snerydning, og at der er tale om et par dage og ikke en sammenhængende 
periode på 14 dage. Post Danmark har oplyst, at der ikke er sandsynligt at 
der har måttet undvære deres post i mere end 2-3 dage ad gangen. 
 
Klagers oplysninger: Klager har i e-post af 10. november 2010 fortsat fast-
holdt ikke at have modtaget de påståede breve fra indklagede.   

 

BILA G TIL SAGEN  
 

Bilag 1: Acontoregning nr. 1 for perioden 16.12.2009 – 15.03.2010. 

Bilag 2: Acontoregning nr. 2 for perioden 16.03.2009 – 15.06.2009. 

Bilag 3: Acontoregning nr. 3 for perioden 16.06.2009 – 15.09.2009. 

Bilag 4: Årsopgørelsen for perioden 16.12.2007 – 15.12.2008. 

Bilag 5: Årsopgørelse for perioden 16.12.2008 – 15.12.2009. 

Bilag 6: Meddelelse om målerundersøgelse. 

Bilag 7: Tilbud om målerundersøgelse på et uvildigt målerlaboratorium. 

Bilag 8: 1. rykkerskrivelse. 

Bilag 9: 1. lukkevarsel. 

Bilag 10: Udskrift af aflæsningshistorik. 

Bilag 11: Udskrift fra OIS.dk. 

Bilag 12: Udskrift fra DMI om vejret i Danmark i februar 2010. 

Bilag 13: Tegning over kabelføring. 
 
 

   



























































   

  

        
          

          
      

   
              

         
            

         
               

       

          
     

          

          
        

      
            
  

        
           

       

  
         
           

   
       

         
          

  

  
        

           
             
          

  

  

 



   

            
        

           
             
             

          
         

            
   

           
      

     
           
               

       

         
           
          
             

           
           

    

           
         

          

          
              

            

            
          

     

      
           

        
          

  

 



   

         
      

            
         

         
         

    

         
           

             
           

             
         

         
             

 

         
          

             
           

  

        
             

           
     

       
             

        
        
           

       
             
      

           

     

  

 






