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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Klager vedrører ikke en bestemt periode. 
 
Påklaget beløb: 1575 kr. Derudover kræver klager dækning af tabet på 
2132,54 kr. i form af regningen fra elinstallatøren.   
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 25. maj 2010. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 4. juni 2010. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 17. juni 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 9. juli 2010. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 14. januar og 13. maj 2011. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen vedrører  
 

- Faktura nr. 26092 af 10. maj 2010 med forfaldsdato 18. maj 2010 
med opkrævning af 2132,54 kr.(bilag 1). 

 
- Faktura nr. 000231 af 18. maj 2010 med forfaldsdato den 1. juni 

2010 med opkrævning af 1575,00 kr.(bilag 2).  
 

 
Klager blev tilmeldt hos indklagede på installationsadressen den 27. sep-
tember 2007.  
 
I begyndelsen af maj måned i år 2010 opstod der en fejl eller kortslutning i 
måleren, der var installeret hos klager. Klager kontaktede sin elinstallatør, 
der udskiftede måleren.  
 
Klager modtog efterfølgende en faktura fra elinstallatøren (bilag 1) med op-
krævningen for afmontering af den defekte måler og opsætning af den nye.  
 
Klager modtog derudover også en faktura fra indklagede, hvor han blev af-
krævet betaling for ny måler (bilag 2). 
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Efter modtagelsen af fakturaen fra indklagede, rettede klager henvendelse til 
indklagede, hvor han gjorde indsigelse mod det opkrævede beløb.  
Indklagede besvarede klagen den 4. juni 2010 og fastholdt klagers erstat-
ningspligt.  
 
Klager rettede igen henvendelse til indklagede den 17. juni 2010 ved både 
brev og mail, hvor han igen gjorde gældende, at han ikke var ansvarlig for 
den opståede skade.  
 
Indklagede besvarede klagers henvendelse den 17. juni 2010, hvor indkla-
gede påpegede, at fejlen kunne skyldes elinstallatørens ukorrekte installation 
af måleren.  
 
Klager indbragte herefter klagen for Ankenævnet på Energiområdet den 9. 
juli 2010.  
 
Efter klagens indbringelse for Ankenævnet, fremsendte indklagede den 4. 
august 2010 en rykker for beløbet til klager med forfaldsdato den 16. august 
2010. Indklagede varslede samtidig lukning af strøm på klagers ejendom pr. 
24. august 2010 såfremt betalingen udeblev.  
 
Klager har efterfølgende betalt beløbet til indklagede, hvor betalingen må 
anses for at være foretaget under forbehold, da klagesag var rejst ved anke-
nævnet. 
 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: At indklagede tilbagebetaler det opkrævede beløb for ud-
skiftning af måleren, samt erstatning for det økonomiske tab i form af reg-
ningen fra MS El-service.  
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har anført, at han ikke har fo-
retaget sig noget med måleren, og han står uforstående overfor, hvordan han 
kan være ansvarlig for en skade han ikke har forårsaget.  
 
Klager har endvidere anført, at måleren ikke er hans ejendom, og at det 
fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen skal stå for vedligeholdel-
sen af måleren.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder kravet. 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har gjort gældende, 
at den opståede fejl ved måleren ikke skyldes fejl fra indklagedes side. Ind-
klagede har indsendt foto af måleren (bilag 4). 
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Indklagede har anført, at fejlen kan skyldes elinstallatørens ukorrekte instal-
lation og fastspænding af måleren.  
 
Indklagede har efter aftale med installatøren ikke sendt måleren til undersø-
gelse, men har tilbudt klager en undersøgelse efter sædvanlige regler.  
 
Indklagede har endvidere gjort gældende, at problemet med måleren og an-
svaret for måleren skal løses mellem klager og elinstallatøren, som kontra-
herende parter.  
 
Indklagede har henvist til vedtægtens § 16: 
 

§ 16. 
 

Målere 
 

Målerne ejes og vedligeholdes af foreningen, men de enkelte med-
lemmer er lovpligtige til, at holde målere til elinstallationen brandfor-
sikrede og er i øvrigt ansvarlig for beskadigelse af målerne af er en-
hver art. 
I øvrigt fører se l skabet kontrol med målerne efter de herom gælden-
de regler. 

 
 
BEHANDLING VED ANKENÆVNET 
 
Sagen blev behandlet på ankenævnsmøde den 14. januar 2011. Nævnet 
valgte at udsætte sagen med henblik indhentelse af udtalelse fra el-
installatøren og dokumentation fra en uvildig undersøgelse af måleren.  
 
Sekretariatet modtog udtalelse fra klagers elinstallatør, MS EL-Service, den 
27. januar 2011, hvoraf fremgår: 
 

Vi blev kaldt ud, da lyset blinkede i huset. Der kunne konstateres, at 
måleren var brændt i det ene stikben. (har stadig billeder af måleren)  
Vi udskiftede målerrammen og rekvirerede en ny el-måler ved Nibe El-

forsyning.  
Måleren blev afhentet og monteret ved kunden.  
Vi blev efterfølgende ringet op af Nibe El-forsyning (Morten Degn), at 

det var os der havde monteret den gamle måler forkert, da de aldrig har 
døjet med denne type måler før. Tvivlen kunne selvfølgelig godt komme 
os til gode, så skulle måleren bare sendes ind til ABB til eftersyn og ud-

giften skulle vi betale, hvis det var os, der havde lavet fejlen.  
Det sagde vi nej til, da udgifter til ABB / udgifter for en ny måler, er næ-
sten ens. Så det ville aldrig kunne svare sig. 

Vi meddelte  at vi ikke ville betale for en ny måler. Det 
kan ikke være vores hovedpine … 
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Hvis måleren var fejlmonteret, så er det mærkeligt, at installationen har 

virket i 2½ år … uden problemer.  
 
Indklagede har vedrørende bl.a. oplyst, at fabrikanten, ABB, efter de har set 
på måleren, har vurderet, at den ikke har været monteret korrekt. Ved af-
hentning af måleren forelå der ikke på daværende tidspunkt nogen oplys-
ninger om at måleren efter installatøren opfattelse skulle være fejlbehæftet. 
Derfor blev måleren faktureret, som indklagede plejer i disse tilfælde, og 
først herefter modtog indklagede en klage fra forbrugeren. 
 
Via installationsblanketten har indklagede konstateret, at det er den samme 
installatør, der har monteret måleren dengang. Indklagede har fastholdt, at 
det er en fejlmontering. 
 
Indklagede har anført, at det er normal kendt, at forbindelser, som ikke er 
spændt korrekt, vil kunne fungere igennem en periode. Efterhånden som 
forbindelsen bliver kold og varm, vil den ”løse” forbindelse udvikle sig til 
en defekt forbindelse.   
 
 
Ankenævnets sekretariat anmodede den 10. februar den sagkyndige om at 
besigtige og undersøge måleren samt udarbejde en erklæring med besvarelse 
af de 7 spørgsmål. 
 
Den sagkyndige har den 9. marts 2011 afgivet følgende erklæring: 
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