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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Der klages alene over, at fiberrør ikke er blevet 
skudt ind til huset. 
 
Påklaget beløb: Pris pt. ukendt 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 17. september 
2007. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 20. september 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 13. november 2007. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 19. november 2007. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 24. oktober 2008. 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager blev ved brev af 11. juni 2007 informeret om, at indklagede ville 
fjerne gamle luftledninger og i stedet nedgrave jordkabler for at undgå 
strømafbrydelser som følge af stormvejr. Indklagede oplyste, at man ville 
starte med en omlægning af luftstikledningerne og anbefalede klager at få 
udskiftet husets luftstikledning med et jordkabel. Udgiften til at få kabellagt 
stikledningen udgjorde kr. 2.500.  Såfremt klager overdrog luftstikledningen 
før eller efter servicerådgiverens besøg, ville indklagedes kabellægning væ-
re vederlagsfrit.   
 
Den 20. juni 2007 indgik parterne en aftale om kabellægning af luftlednin-
ger, og stikledningen blev overdraget til indklagede (bilag 1). Selve arbejdet 
blev udført den 13. september 2007.   
 
Den 19. og 20. september 2007 foregik en skriftlig korrespondance mellem 
klager og indklagede vedrørende fremføring af fibernet, der skulle være af-
talt i forbindelse med aftalen om kabellægning af luftledninger. Klager på-
pegede at have ønsket skydning frem til huset. Indklagede oplyste ikke at 
tilbyde gratis skydning af fiberrør til selskabets kunder, og at indklagede 
alene kan skyde fiberrør ind til huset, hvis indklagede alligevel skal skyde 
frem til huset. Da skydning til masten i skellet frem for ind til huset var kla-
gers valg, afviste indklagede at imødekomme klagers krav om at få fiberrør 
skudt ind til huset uden vederlag.  
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Skydning af fibernet helt frem til hus, evt. tilgodebevis på 
senere fremføring. 
 
Klagerens begrundelse: Klager har anført at mangle information om fiber-
net i forbindelse med omlægning af luftledning til jordkabel. Klager har 
endvidere anført at være blevet presset til at acceptere skydning til skel, 
hvilket får økonomiske følger for klager.  
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har fastholdt ikke at kunne skyde om 
efter færdiggørelse af det aftalte arbejde. Indklagede har fastholdt, at det var 
klagers ønske, at der ikke skulle skydes frem til huset, hvorfor selskabet ik-
ke kan tilbyde en gratis skydning af tomrør til fibernet.  
 

ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL 
”ANDRE VARER”   
 
Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompetence: 
 

   § 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere 
og energiselskaber.  

Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende 
forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer 
og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Den private klager skal stå i di-
rekte kundeforhold med det energiselskab, der klages over. 

   … 

   Stk. 6. Hvis køb af en vare eller tjenesteydelse er betinget af indgåelse 
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. 

 
Indklagede har ikke fremsat bemærkninger i relation til ankenævnets kom-
petence eller nedlagt påstand om sagens afvisning. 
  

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Aftale om kabellægning af luftledning af 20. juni 2007. 
 

   





   

  

        
           

        
           

   

               
            

            
         

           
          

     

            
  

         
             

               
         

       

         
              
        

          
         

           
     

     
   

 

 






