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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 16. oktober 2007- 10. marts 2009. 
 
Påklaget beløb: Ikke angivet præcist. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 29. april 2009. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 20. april 2009. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 10. februar 2011. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 10. februar 2011. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. juni 2011. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager er netkunde hos AKE Forsyning A/S og elkunde hos Aalborg Forsy-
ning - AKE Forsyning A/S. 
 
Klagen vedrører målervisninger på elmåleren i klagers fritidshus på adres-
sen , 9220 Aalborg Øst.  
 
Elmåler nr. 100115 blev opsat den 16. oktober 2007 og frem til den 10. 
marts 2009 var der registreret et forbrug på 11.582 kWh. 
 
Den 10. marts 2009 indberettede klager den årlige måleraflæsning via ind-
klagedes servicetelefon. I den forbindelse konstaterede indklagede, at der 
havde været et større elforbrug end forventet.  
 
Den 20. april 2009 modtog klager den årlige opgørelse og ny aconto. Opgø-
relsen udviste et større forbrug end det, der var pålignet som acontoforbrug, 
hvilket resulterede i en efterregning på 18.267, 34 kr. for perioden 16. okto-
ber 2007 - 10. marts 2009 (bilag 1). 
 
Den 29. april 2009 kontaktede klager indklagede, da klager ønskede at få 
kontrolleret elmåleren.  
 
Den 17. maj 2009 blev måler nr. 100115 udskiftet med måler nr. 101629. 
 
På måler nr. 100115 er der registreret følgende visninger: 
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Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet. 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagers krav: Refusion af beløb svarende til 8.000 kWh. 
 
Klagers oplysninger og begrundelse: Klagers elmåler nr. 100115 har talt 
for meget og udløst et ekstra forbrug på ca. 8.000 kWh.  
 
Der er ikke noget galt med installationerne på installationsadressen. På in-
stallationsadressen var 2 til 3 olievarmere (700 W) kørende om vinteren.  
 
Efter opsætningen af måler nr. 101629 er der installeret en vandvarmer, ind-
købt mikrobølgeovn, komfur, pc, fjernsyn, køleskab mv., men dette kunne 
ikke aflæses som ekstra forbrug. 
 
Klager var utilfreds over, at indklagede på trods af en indgået aftale om op-
sætning af kontrolmåler nedtog måler nr. 100115, hvorved klager mistede 
en oplagt mulighed for at kontrollere eventuelle fejlmålinger. 
 
Klager har i klagen henvist til en oversigt over kvartalsforbruget på el på in-
stallationsadressen, hvilken oversigt klager har hentet på indklagedes hjem-
meside (bilag 3). 
 
Klager er desuden utilfreds med, at indklagede ikke havde oplyst, hvordan 
klager kunne komme i kontakt med indklagede.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse af betalingskrav 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: I klagers henvendelse til anke-
nævnet er vedlagt kopier af to udaterede breve, og klager har anført, at det 
ikke var muligt at aflevere det ene bilag, da ingen på forsyningen ville tage 
imod det.  
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Indklagede står uforstående over for dette, da indklagede dagligt modtager 
breve fra kunderne, både via Post Danmark og ved personligt fremmøde. 
Endvidere er indklagede uforstående over, at disse breve overhovedet er 
vedlagt klagen til ankenævnet, da indklagede aldrig har set disse. 
 
Indklagede har desuden henvist til, at ovennævnte kvartalsoversigt ikke har 
givet et retvisende billede af elforbruget gennem året. I dette tilfælde, hvor 
en del af elforbruget er benyttet til opvarmning, vil elforbruget være større i 
vinterhalvåret end i sommerhalvåret.  
 
Indklagede har anført, at de 3 tilfælde med høje peakværdier på elmåleren 
ikke er udtryk for, at der i disse 3 perioder var et større gennemsnitsforbrug 
end i de sammenlignelige måneder. 
 
Indklagede har derfor afvist at reducere betalingskravet. 
 

SEKRETARIATSBEHANDLINGEN 
 
På forespørgsel fra ankenævnets sekretariat har indklagede i mail af 
31.05.2011 oplyst: 
 

Vi har modtaget Jeres henvendelse den 25. maj 2011, j.nr. 4/1920-
0101-0830, hvori I forespørger til den tidligere måler på ovennævnte 
forbrugssted, måler nr. 100115, om denne fortsat er i vores besiddelse. 
Vi kan oplyse, at måler nr. 100115 blev kasseret i juli 2008. 
Den 8. juli 2009 modtog Aalborg Forsyning, AKE El-Net en servicerap-
port fra Kamstrup A/S med svar på logning af måleren [bilag 2]. Log-
ning af måleren viste, at defekten i peak registreringen blev vurderet til 
ikke at have haft nogen betydning for forbruget. På grundlag af denne 
vurdering fra Kamstrup A/S blev måleren kasseret. 

 
 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Opgørelse af 20.04.2009. 

Bilag 2: Servicerapport fra Kamstrup A/S af 09.07.2008. 

Bilag 3: Hjemmesideoversigt vedr. kvartalsforbrug. 
 
 
 

   











   

  

        
          

          
      

   
              

         
            

         
               

       

          
     

          

          
        

      
            
  

        
          

       

     
            
          

            
            

          
 

           
          
         

       

         
         

  

 



   

          
        

           
              

    

            
          

         
             
      

        
          

             
           

         
         

       
         
            

  

   
          

            
             

        
    

   
           

               
            
    

          
   

     

  

 






