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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. november 2004 til 31. oktober 2006. 
 
Påklaget beløb: kr. 39.176,20. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 15. november 
2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 28. november 2006. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 4. december 2007. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 10. januar 2008. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 5. december 2008; 20. fe-
bruar 2009 + 17. april 2009. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen vedrører en opgørelse, faktura nr. 110046006 af 17.11.2006 for el for 
perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2006, stor kr. 39.176,20 og et 
målt forbrug på 32.426 kWh (bilag 1). 
 
Klager modtog en samlet årsopgørelse for årene 2005 og 2006. Årsopgørel-
sen for 2005 var ikke blevet fremsendt af indklagede grundet overgangen til 
nyt it-system i forbindelse med fusionen mellem SEAS og NVE. 
 
Årsopgørelsen var betragteligt større end klager havde forventet. 
 
Klager havde fået installeret jordvarmeanlæg netop med henblik på redukti-
on i energiforbrug. Der var problemer med anlægget i en periode over nogle 
måneder, men fungerede derefter upåklageligt. 
 
Da klager rettede henvendelse til indklagede vedrørende årsopgørelsen fik 
han oplyst, at forbruget kunne skyldes et defekt elapparat eller at jordvar-
meanlægget ved en fejl havde kørt på en elpatron. 
 
Klager stillede sig uforstående overfor det sidstnævnte bud, idet han ikke 
havde hørt om en el-patron. 
 
Klager fik oplyst af en advokat, at det var klager selv, der havde ansvaret for 
at kontrollere sit elforbrug. 
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Indklagede foretog en kontrolmåling af klagers elmåler. Registreringsblan-
ket og målerundersøgelse er dateret 23.11.2006 (bilag 2). Undersøgelsen vi-
ste en fejlafvigelse på 8,17 %, dvs. mere end de tilladte ± 4 %. 
 
Måleren blev derfor udskiftet, men først den 8. januar 2007 på grund af, at 
nulklemme først skulle skiftes. 
 
Den 28.11.2006 er der oprettet en etårig betalingsaftale for et samlet beløb 
på 24.234,38 kr. (bilag 3). 
 
Et halvt år senere blev klager bedt om aflæsning af den ny måler.  
 
Indklagede foretog efterfølgende en beregning af klagers forbrug ud fra for-
bruget målt på den nye målerstand. Heri var en reduktion i det opkrævede 
beløb svarende til at klager i hele perioden havde haft den nye måler. 
 
Den nye opgørelse, faktura nr. 1077866 af 03.07.2007 for el for perioden 8. 
januar 2007 til 22. juni 2007, lød på kr. 15.572,13 og et målt forbrug på 
6.128 kWh (bilag 4). 
 
Klager blev oplyst af en medarbejder hos indklagede, at den gamle måler 
havde kørt for hurtigt. Denne medarbejder ville ringe tilbage. Dette skete 
dog ikke. Indklagede har derfor erkendt, at informationen til klager har væ-
ret mangelfuld. 
 
Klager indbragte sagen for Ankenævnet på Energiområdet ved brev af 21. 
november 2007. 
 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: At nøjes med at skulle betale halvdelen af opgjorte beløb, 
dvs. kr. 39.176,20:2 = 19.588,10. 
 
Klagerens begrundelse: Den manglende udsendelse af årsopgørelsen for 
2005 forhindrede klager i at være opmærksom på et påstået ekstraordinært 
forbrug. 
 
Klager fik ikke efter opsætningen af den nye måler oplysninger om denne 
måler. 
 
Den nye aflæsning blev lagt til grund ved en ny beregning af klagers gæld, 
som var større grundet forbruget efter årsopgørelsen var lagt til. 
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Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Indklagede mener ikke, kla-
ger skal have medhold. 
 
Indklagedes begrundelse: De elektriske apparater og installationer er kla-
gers ansvar. Såfremt disse er defekte og har et stort forbrug, er det klagers 
ansvar at få udbedret dem. 
 
Indklagede har oplyst følgende vedrørende aflæsnings- og forbrugsoversig-
ter: 
 

 
 
Indklagede har fået oplyst af klager, at der er tale om en varmepumpe af 
mærket Fighter 1110 fra , som er forsynet med el-
patron. Klager er derfor rådet til at kontakte . 
 
Der er foretaget målerundersøgelse af måleren, som viste en for stor afvigel-
se. Måleren blev nedtaget og erstattet med en ny 
 
Herefter lavede indklagede en beregning af forbruget på baggrund af den 
nye måler. Den nye måler havde fra den 08.01.07 til den 22.06.07 et forbrug 
på 6.130 kWh, dvs. 37 kWh pr. dag. Ud fra dette dagsforbrug blev forbruget 
på den gamle måler beregnet til, at der pr. 31.10.2006 ikke skulle have stået 
en målerstand på 108.008 kWh, men i stedet på 104.675 kWh. Dette gav en 
reduktion på 3.333 kWh.  
 
I ekstraopgørelse af 3. juli 2007 er forbruget således blevet reduceret med 
dette, hvilket klager telefonisk er blevet oplyst om, efterfulgt af brev til 
kunden den 2. august 2007 om denne beregning. 
 

Aflæsningsoversigt: 

31.10.2001 årsaflæsning modtaget fra kunde 
31.10.2002 årsaflæsning modtaget fra kunde 
31.10.2003 årsaflæsning modtaget fra kunde 
31.10.2004 årsaflæsning modtaget fra kunde 
31.10.2005 årsaflæsning modtaget fra kunde 
07.01.2007 nedtagningsaflæsning 
08.01.2007 aflæsning ved opsætning 
22.06.2007 aflæsning fra kunde 
31.10.2007 årsaflæsning fra kunde 

Forbrugsoversigt: 

31.10.2001 - 31.10.2002 = 3.332 kWh 
31.10.2002 - 31.10.2003 = 3.617 kWh 
31.10.2003 - 31.10.2004 = 8.410 kWh 
31.10.2004 - 31.10.2005 = 13.257 kWh 
31.10.2005 - 07.01.2007 = 15.836 kWh 
08.01.2007 - 22.06.2007 = 6.128 kWh 
22.06.2007 - 31.10.2007 = 1.875 kWh 

60.223 kWh 
63.555 kWh 
67.172 kWh 
75.582 kWh 
88.839 kWh 

104.675 kWh 
2 kWh 

6.130 kWh 
8.005 kWh 
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LEVERINGSBETINGELSER 
 
I indklagedes leveringsbetingelser er der indføjet følgende bestemmelse 
vedrørende målerfejl: 
 

 
 
Det følger således af leveringsbetingelserne, at regulering højst kan ske for 
en periode på 5 år, før kunden blev bekendt med fejlen. 
 
I Dansk Energis ”Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)” er 
følgende anbefaling: 
 

 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 

6.15 Forbrug og afregning i tilfælde af målerfejl 
Konstateres det. at måleren viser forkert. fastsætter SEAS-NVE for
bruget i den periode. hvor måleren har vist forkert. efter forhand ling 
med kunden . Vurderingen baseres på tidligere forbrug samt på infor
mationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden 
indhentet hos kunden. Regulering af afregningen kan ske for den 
periode, hvor der er påvist fejl, dog maksimalt op ti I 5 år forud for den 
dag, kunden er blevet bekendt med fejlen. Hvis fejlen kan tilskrives 
SEAS-NVE, og kunden var i god tro med hensyn tiil afregningens rigtig
hed, kan SEAS-NVE alene krceve efterbetaling for de seneste 12 måne
der forud for, at fejlen blev konstateret. 

Netselskabett godskriver kunden for meget erlagte beløb el ler kan 
krceve efterb eta li ng af for I idt erlagte beløb som følge af fej lagtig 
afregning, der er begrund et i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning 
o. lign. Som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som 
følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt netselska bet. 

Fororug i tilfælde af 
målerfejl 

6.15 

Konstateres de~ at malerens visning er ukorrekt, ras1sættes fe<bruget i 
perioden med atvii;,elsen af netvi"ksomheden efter vurdering. VISderin
gen baseres i tid:igere årsfol1lrug samt på informationer om ti:sluttede 
brugsgenstande og om fort)ruget i perioden indhentet hos ne!l(ii><Jen. 

Kommentar 
Det b<>r hos nelkunden søges Ol fr, /dstlagl de (omo/d, der hor været 
afgørende for e/forbroge!. På baggrund heraf fastsættes del sandsynli
ge elforbrug. 
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Særlige omstændigheder gør, at der ikke skal betales sagsomkostnin-
ger i denne sag. Klagegebyr tilbagebetales.  

 
Om bemærkningen om kutymen i kommentaren har Dansk Energi oplyst: 
 
 

ANKENÆVNET PÅ ENlåRGIOMRÅDEr 

Regulering ved må.ler. 
fejl og afregningsfejl 

6.16 

Netvirksomheden godskriver netkunden for meget erlagte beløb eller 
kan kræve efterbetaling af for ridt erlagte beleb, som følge af fejlagtig 
afregning, der er begrundet i målertejl, aflæsning, forbrugsberegning 
o.lign. 

Som afregningsfejl regnes også fe~ i beregnet forbrug som iølge af, at 
selVaflæsningskort ikke er tilsendt netvirksomheden. 

Regurering af afregningen kan ske for den periode, fejl kan påvises for. 
Dog maksimalt op til 5 år forud for den dag, netkunden er blevet be· 
kendt med fejlen. 

Hvis fejlen kan tilskrives netvirksornheden, og netkunden var i god tro 
med hensyn til afregningens rigtighed, kan netvi:r1csonlheden alene 
kræve efterbetaling for seneste hefe afregningsperiode forud for fejfens 
konstatering, og frernad. Som afregningsperiode regnes et år uanset 
aftaler om kvartals- eller månedl;ge aflæsninger og afregninger. 

Regureres der samtidig for såvel år, hvor der er betalt for sneget, som 
år. hvor der er betalt for lidt. kan netvirksomheden modreane før kun
den præsenteres for en samlet opg.ørelse. 

Kommentar 
Bestemmelsen er en kortfattet beskrive/se af retsprak,s;s og prak,s;s i 
det tidligere B prisudvafg st1mt ; Ankenævnet pil Energlområdet.. Der 
henvises til ve;]edning om indhentelse, korrektion og estimering af mlJ
!edata for sk.abelonkunder. 

Fælles tor§§ 6.15 og 6. 16 gælder nedenstående. 

Opmærksomheden hen.'edes /XI, at netvirl<somheden næppe kan for
vente ved domstolene at f(J medho,'d i en regulerfng Df efforbruget og 

dermed af regningen ior en periode længere tilbage end forudgående 
tJfregnlngspedode på 1 år og frem til fe;]ens konstatering, og netkunden 
er blevet bekendt med ie;1en. Konstateres fejlen sidst i en års. 
tJfregnfngspedode kan der formentlig kun fo.rettJges regu.'ering for inde
værende års.afregningsperiode. 

Hvis netkunden er i ufvjvlsom ond tro med hensyn til sin afregnings 
n{Jtighed, kan der formen!lig kræves heJ eller deJvjs betaling ior den 
ikke afregnede e:ekiridtet 5 år tilbage 

Hvis reguleringen Qf Dfregningen er til netkundens fordel, er der modsat 
kutyme for at netkunden ved iorbruqerkøb sktJI have tf7bagebetalt af,te 
de for meget gennem årene erftJgte beløb. 

Specielt hvad angD.r aflæsnlngsie;1, koo der henvises tH domspraks;s" if. 
UfR 1947.152 VLD og UIR 1970.906 VLD. 
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”Årsagen til, at det ikke står i selve bestemmelsen, men alene i kom-
mentardelen, er, at Dansk Energi kun vil henlede medlemmernes op-
mærksomhed på den kutyme, der er opstået, men i princippet overlade 
det til det enkelte selskab selv at vurdere den enkelte sag og vælge at 
følge kutymen.” 

 

ANKENÆVNETS BEHANDLING 
 
Sagen blev første gang forelagt for nævnet ved et nævnsmøde den 5. de-
cember 2008. 
 
Ankenævnet besluttede oprindelig, at: 
 

Klager skal have en reduktion, der ikke bør baseres på en beregning 
målt efter den nye målers forbrug. Derimod skal reduktionen beregnes 
med udgangspunkt i fejlvisningen på 8,17 %, og reduktionen beregnes 
tilbage til klagers indflytning på installationsadressen, da der i Dansk 
Energi’s vejledning ikke opereres med en forældelsesfrist i denne situa-
tion. 

Særlige omstændigheder gør, at der ikke skal betales sagsomkostnin-
ger i denne sag. Klagegebyr tilbagebetales.  

 
Efter nævnsmødet blev sekretariatet imidlertid opmærksomme på, at indkla-
gede i sin netbenyttelsesaftale har en fem årig forældelsesfrist, som nævnet 
ikke havde forholdt sig til ved sagens behandling, ligesom der manglede 
visse oplysninger angående tidsperioden, der skulle lægges til grund ved en 
beregning af for meget erlagt betaling grundet målerfejl. 
 
Da afgørelsen vil indeholde en vurdering af og stillingtagen til, hvor langt 
tilbage en eventuel tilbagebetaling skal løbe, har det været nødvendigt at få 
en afklaring af de forskellige datoer, der står skrevet på indklagedes måler-
undersøgelse (bilag 2).  
 
På denne baggrund besluttede ankenævnets formand at ophæve den trufne 
af 5. december 2008 med henblik på at indlede en supplerende sagsbehand-
ling med efterfølgende forelæggelse på et ankenævnsmøde. De deltagende 
nævnsmedlemmer blev orienteret herom. 
 
 
Indklagede har til sekretariatet oplyst, at datoen den 23. november 2006 var 
datoen, da indklagede bestilte undersøgelsen. 
 
Den 29. november 2006 var datoen, da undersøgelsen påbegyndtes og se-
riemåler opsattes til kontrolmåling. 
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 
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Den 22. december 2006 var datoen, da kontrolmålingen afsluttedes og det 
konstateredes en fejlmåling på 8,17 %. 
 
Den 8. januar 2007 var datoen, da måleren blev udskriftet. 
 
Indklagede har om den af Dansk Energi oplyste kutyme anført, at indklage-
de har kendskab til kutymen, men at indklagede har valgt ikke at benytte 
den. 
 
Nævnet fik på ny sagen forelagt på nævnsmødet den 20. februar 2009, men 
formanden konstaterede, at begge erhvervsrepræsentanter var inhabile til at 
træffe afgørelse i sagen. Formanden besluttede derfor at udsætte sagen til 
behandling på næstkommende nævnsmøde den 17. april 2009. 

 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Faktura nr. 110046006 af 17. november 2006. 

Bilag 2: Målerundersøgelse af 23.11.2006. 

Bilag 3: Betalingsaftale af 28.11.2006. 

Bilag 4: Faktura nr. 1077866 af 3. juli 2007. 
 
  
 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 



Kundenummer 
Aftagenummer 

1615857 
74200278586 

Aftalekonto 3147843 
Fakturanummer 110046006 

seas(O nve~~ 
STRØMMEN 

Side 

Fakturadato 
Forfaldsdato 

I 

------- .. .- '!i 
~ Side '2'j ... . .... 

',, ; . 
17.u.2005_: 

04.12.2006' 

'1 · ~ 

Information om opgørelsen / ----·- -_·, \ 
Opgørelsen viser forskellen mellem det, du har betalt a conto og dit faktiske forbrug og beregnes efter de priser, afgifter <.AjV 
m.v., som har været gældende i løbet af perioden. Du kan bestille en mere specificeret elregning på www.seas-nve.dk eller).

1
·:} 

Kundecentret på telefon 70 29 29 29. · · !· _ 
I • ' I . .:. \ •.-~ 

I' ' ',-.,,) 

Måleraflæsning 
Måleraflæsning den 31.10.2006. Aflæsning via kunde 
Måleraflæsning den 01.11.2004. Aflæsning via forsyningsvirksomhed 
Forbrug i perioden 

· :I ,ti~ 
; i- ' 

108.008°! kWh°, '/ 
75.582 kW~;i '. 
32.42~. kW ', 

Gennemsnitspris ' _.,, :1~ 
_G_e_n_n_em_ s_n_it_lig_ e_lp_r_is_ e_k_sk_l_. _a_b_o_n_n_e_m_e_n_t_e_r_1_,_5_8_k_r_.f_k_W_h_(_in_k_l_. _ab_o_n_n_e_m_e_nt_ 1_,6_3_ k_r._f _kW_ h_) _ _________ --''---~ .. :1,,, 

1 
!jf ,I 

Opgørelse } ... / ' 
Til SEAS-NVE Strømmen A/S, CVR-nr. 24213528, betaler du for levering af strøm, 1 - / 

indkøbt på det frie elmarked. )1 
' .,, . -;~ 

Abonnement 277,7?,_ . kr. -~;· 
Elforbrug 32.426 kWh 13.539;93. kr. ,:;" 

.. ~ , ! \>!' 

Total 13.817,63.· k. '"·.·~;~~:.·.: 
Heraf udgør moms 2.763,53 kr. ·~ 

' . J ~ . 

Til SEAS-NVE Net A/S, CVR-nr. 28113285, betaler du for transport af strøm i elnettet 
og for afgifter. 
Abonnement 
Transport og offentlige forpligtelser 32.426 kWh 

Total 
Heraf udgør moms 7.835,24 kr. 

Opgørelse total 
Heraf udgør moms 10.598,77 kr. 

For sen betaling 
Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. 

:,:, r 
"'i :·:: ·~;~it~ . 
. : ~, 

1.591,5~:' kr. ~, 
37.584,6t -krJl , , r.r -

39.176,20· kr! '.{ ., 
t ! -~ :·' 

' ,1 ' 

,; 

·-~·t·l ,,,~ 
SEAS-NVE STRØMMEN A/S er kundernes eget indkobsselskab, som bygger pA et stærkt, regionalt fællesskab mellem SEAS-NVE og de kommunale f 



.. 
Registreringsblanket 

.S.rsag: MU-install. 8900092. Klagesag via direkt 

Meddelelse nr.: 4038570 

.ærkning: MU-install. 8900092. Klagesag via direktionen. 

Installationsadresse: 
1615857 

INDBEiET 
0 3 JULI 7  

 eM,t, ' 

Installations nr.: 8900092 

i3.11.2006/U 

Installations nr.: 8900092 

Aftage nr.: 74200278586 

Fabrik: SEAS-NVE Net A/S 

Reg. strukturgrp: Nord 

Lokalforening: 0020 

Betaleradresse: ANE 161S857 
BILAG nr.: z  
Side nr.: 10  

 
. 

  

Status: Installation aktiv Fremmed leverandør: 
Branche: 1210 Helårshus u/elvarme Adgang: 

'I 

J 

AfrKi: 3000 Tariftype: 3_NORM Afl. enhed: SNÅ10204 Tarifart: 3_ENKEL Faktorgrp.: 30_C_NOR~ 

. nr.: 1808 

Stikledning: 92700 

Antal: 0 Dim: 4x6Cu 

Betalt kortsl.effekt: O 

Placering: IND 

Placeringstillæg: På 1. s~I 

Langtekst: 

MAier: 

Nuværende (hovedmåler): 

Nuværende (kontrolmåler): 

Ny (hovedmåler): 

-kontrolmller): 

Strømtransformer: 

Nuværende: 

Nuværende: 

Ny: 

Ny: 

( Fjernaflæsnings id: 

Tacom: 

Nuværende: 

Ny: 

Bemærkning: 
Udført dato: 

ff-J-,laa 9 

Størrelse: 

Nr. 

U~ato: 

· /a;_b/¾ 

Udf.: 1 

Stiktype: 

Betaltamp.: 63 A 

Stik ben: Nej 

Konstrukti'>nsform: 4E 1 OX3 

Parti: 0040_80 

MIier nr. 

77673 

Nr. L1 

Visning lav: 

Nr. L2 

Nulling: N 

Amp. isat: 25 Antal på stik: 1 

Maks.afb.: 

Typebetegnelse: F6 

Nr. L3 

Visning høj: 

Enhedstype: E40508 

Opsat dato: 01.01.1981 

Visning: 

/lo I/G-5 

2 

Konstant: 

0,00000 

Visning spids: 

R 
Registreret dato/initialer: Afsluttet dato/int: 

: 



• 

-

• 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 

Målerundersøgelse - kontrolmåling. 

Hovedmåler '? 7- & '7- 3 

Kontrolmåler ) q I ? l/ ?

Opsat dato: 

Hovedmåler . '} 'J l '} 3 

Kontrolmåler • / 0 I '} 1--/ ?

Nedtaget dato: )2 ~ Jj-)~o? 

Hovedmåler forbrug i perioden : 

Kontrolmåler forbrug i perioden : 

Afvigelse i %. ri O 9 - g g- ) 
fifl I 

( Max. Afvigelse +/- 4 % ) 

Visning : / v fl'O; 5 / Kwh 

Visning: 0 o $ojt,, Kwh 

Kwh 

Visning: ooS'z {) 9 Kwh 

__ R"'-,;o;;._9 ___ Kwh 

-~B~~ 8""-"l:.,__ __ Kwh 

% 



 
 

   

Kundenummer 1615857 
Betalingsaftalenr. 1024490 

Aftalekonto 
Forbrugssted 

seas(jn 

3147843 
 

• . i 

Hermed bekræftes, at der den 22.11.2006 er indgået betalingsaftale vedrørende manglende indbetaling af kr. 24.234,3
1 I 
I 

- , , 

Restancen afvikles således: 

Rate Forfaldsdato Afdrag 

1 06.12.2006 2.203,12 
2 08.01.2007 2.203,12 
3 06.02.2007 2.203,12 
4 06.03.2007 2.203,12 
5 10.04.2007 2.203,12 
6 07.05.2007 2.203,12 
7 06.06.2007 2.203,12 
8 06.07.2007 2.203,12 
9 06.08.2007 2.203,12 
10 06.09.2007 2.203,12 
11 08.10.2007 2.203,18 

Når der indgås en betalingsaftale, bliver der opkrævet et momsfrit gebyr på kr. 100,00 og renter, som p.t. udgør 
10,00% p.a. af restgælden fra forfaldsdato. Gebyr og renter bliver opkrævet sammen med de enkelte afdrag. 

' ; 

Vi sender girokort til brug for indbetaling ca. 8 dage før hver forfaldsdato. 

Følgende tilgodehavende indgår i betalingsaftalen: 

Faktura/Bilagsnr. Tekst 

110046006 
1024491 
1024492 

Vores tilgodehavende 
Rateplansgebyr 
Renter på betalingsordning 

Forfaldsdato 

04.12.2006 
22.11.2006 
22.11.2006 

Belø~ · 

23.080,64! 
100,oq 

1.053,74 

I I , 

1 ; 
t ' ' 

Fremtidige og andre fakturaer, som ikke er med i denne betalingsaftale, skal indbetales rettidigt og sideløbende med ,·1 . '. .' 
1
:· 

betalingsaftalen. [·, 
· r 1 I , i: ' ,, 

Hvis du misligholder betalingsaftalen, kan det medføre, at din el-leverance bliver afbrudt uden yderligere varsel, med m' 1dre' . 
du indbetaler hele restbeløbet forinden, eller der kan stilles tilfredsstillende sikkerhed for betaling af fremtidig el-levera · · . . 

~ . ; 
' 

Vi kan endvidere oplyse dig om, at betalingsordningen ikke bliver medtaget på en slutopgørelse i forbindelse med even · I 
fraflytning, men derimod skal betales på de oprindelige raters forfaldsdato. t j ' 

Såfremt du ved en eventuel misligholdelse ikke længere er kunde i vort net- og forsyningsområde, vil hele restgælden ·
1 j ~e

overglvet til inkasso med de dertil hørende omkostninger. ~ · 
'1 ' 

i 
P, I 
~ 

' Fortsættes p<i bagsiden. ~ 

.: , 
SEAS-NVE Strømmen A/S i 

1' I 
CVR-nr. OK24213528 · Hovedgaden 36 · 4520 Svinninge · Tel 70 29 29 29 · Fax 70 29 29 11 · kundecenter@seas-nve .dk · www.seas-nyl 
SEAS-NVE STRØMMEN NS er kundernes eget Indkøbsselskab; som bygger pli et stærkt, regionalt fællesskab mellem SEAS-NVE og de kommunale , ., 



MAierundersøgeise J.9-11 ~ )oot.. 
Årsag: MU-install. 8900092. Klagesag via direkt 23.11 . 2006/U 

Meddelelse nr.: 4038570 • 
Enhedsinfo 

Enhedstype: E40508 

Typebetegnelse: F6 

Opsatdato : 01.01.1981 

Forbrugstal 

ANE 
BILAG nr.: ~ 
Side nr.: /3 . 

Konstruktionsform: 4E10X3 

Funktionsklasse: 1007 

Konstruktionsklasse: 1041 

Installations nr. : 8900092 
Aftage nr.: 74200278586 

Fabrik: SEAS-NVE Net A/S 

Reg. strukturgrp: Nord 
Lokalforening: 0020 

Enhedsnr.: 77673 

Strøm konstant: 1,00 

Tæller konstant: 1,00 

Enhed Afl.dato Årsag Visning Forbrug Årsforbrug KWh/døgn 
77673 31.10.2006 Periodisk aflæsning 
77673 31.10.2005 Periodisk aflæsning 
77673 01.11.2004 Aflæsning ved tilfly 
77673 31.10.2004 Periodisk aflæsning 
77573 31.10.2003 Periodisk aflæsning 

servationer ved bytning 
Kunde til stede Ja D Nej 

M~ler i drift p~ alle systemer Ja D Nej 

Plomber intakt Ja D Nej 

108.008 
88.839 
75.582 
75.582 
67.172 

D 
D 
D 

19.169 
13.2S7 
0 
8.410 
0 

Drejefelt ( L 1 L2 L3 ) 

M~ler i tomgang 

19.345 
13.140 
0 
8.395 
0 

Samhørighed til gruppetavle 

Registreret på kundens måler i perioden (Rkm): _/2_;:?_t/_..7_.6 __ 0 ___ -_/_·0_(?-_q_!:,_-__ /_z. ____ ~_c,_<;_·_ 
Registreret pS Jq'}e~~1~i perioden (Rkm) : """"0 __ 0 ___ 6_· 'q ..... O.......,? __ -_Oc_> _~_-C> __ J ..... /2_-_. __ g, __ ~=----/-
Fejlvisning efter veJledende kontrolmåirng mea seriem31er: 

X 100 

Ja D 
Ja D 
Ja D 
kWh 

kWh 

Rkm - Rkm x 100 

Rkm 
&o/ R&'J 

~/9- ¼ kWh ====::::::::::::::z=:=::::::==== 

Laboratorietest 

53 
36 
0 
23 
0 

Nej 

Nej 

Nej 

Belastning Systemer L 1 /L2/L3 

100% 

5% 

Middel 

Tæller efterset: 

Betaling for undersøgelse Ja D Nej D 
Skal der betales for m~leren Ja D Nej D 
., der beregnes et forbrug Ja D Nej D Dato: 

Efterbehandling 
Brev/ faktura sendt den: 

D 
D 
D 



Kundenummer 
Aftagenummer 

1615857 
74200278586 

Aftalekonto 3147843 
Fakturanummer 1077866 

seas 
STRØMMEN 

!~~, 
\ I ' " . ... .;: 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 

Fakturadato 
Forfaldsdato 

; : 

;; 
~ -· ·: 
3 
i ' 

f ' .. , 
,., .·1it 

. -ide 2,r 
I' ,_ "f 

"" li , · '.!'! 

03.07.2007. 'j 

24.or.:2001 l 
' , 1 

• f I ~ I 

Information om opgørelsen , ,: · b 
Opgørelsen viser forskellen mellem det, du har betalt a conto og dit faktiske forbrug og beregnes efter de priser, afgiff.er__ Jl' 
m.v., som har været gældende i løbet af perioden. Du kan bestille en mere specificeret elregning på www.seas-nve~I~? ! 1 . 
Kundecentret på telefon 70 29 29 29. ti! · ;,, 

Måleraflæsning 
Måleraflæsning den 22.06.2007. Aflæsning via forsyningsvirksomhed 
Måleraflæsning den 08.01.2007. Aflæsning via forsyningsvirksomhed 
Forbrug i perioden 

Forbrug fra tidligere måler: 
Måleraflæsning den 07.01.2007. Aflæsning via forsyningsvirksomhed 
Måleraflæsning den 01.11.2004. Aflæsning via forsyningsvirksomhed 
Forbrug i perioden 

Gennemsnitspris 
Gennemsnitlig elpris ekskl. abonnement er 1,60 kr./kWh (inkl. abonnement 1,67 kr./kWh) 

Opgørelse 
Til SEAS·NVE Strømmen A/S, CVR-nr. 24213528, betaler du for levering af strøm, 
Indkøbt på det frie elmarked. 
Abonnement 
Elforbrug 

Total 
Heraf udgør moms 3.114,43 kr. 

35.221 kWh 

Til SEAS-NVE Net A/S, CVR-nr. 28113285, betaler du for transport af strøm i elnettet 
og for afgifter. 
Abonnement 
Transport og offentlige forpligtelser 35.221 kWh 

Total 
Heraf udgør moms 8.647,82 kr. 

Til SEAS-NVE Holding A/S, CVR-nr. 25784413, betaler du for gebyrer, renter mv. 
Indgående betaling (Ikke momspligtig) 
Annullering udligning 
Annullering udligning 
Annullering udligning 
Indgående betaling 
Indgående betaling 
Indgående betaling 
Indgående betaling 
Indgående betaling 
Indgående betaling 

;~;it . 'f J 
~. -~ "J / 

6.13:,J· k~,; 
~f. kW , 

6.12Q-S kw~· 
. Q-., :-r 
~·~ il. 
},I 1· 
1"· ·· T 

104.67~1
~. kW~: 

75.58i " kWh' I ••. 
29.093 ! kWH ~, . 

' ~~ ; 1 1 . 
. ..:...:L .. ,,I 
. ~ '~ ; ··;_· 
1 ~ Ji! 

I t: ~ •._ 
369,8AJ kr • . ! J, I 11 

15.202,~v kr . . I 

.· iil 
' ' '] :· ~!-

" _;-; 
-1.153,7ft! 
-1.318,~~} 

-884,87 .. 
1' l , .. 

-2.203,lll 
-1.049,3, ; 
-2.203,J /. 

1 , 

-2.203,~i ! 
-2.203 1•2 

I -~:t 

i' 
' ' :-

SEAS·NVE Strørnmcn NS sikrer dig fordelagtige elpriser og rn51rettet r3dglvnlng gennem et stærkt samarbeJde mellem SEAS·NVE og de selvstændige 
elselskaber I Køge, Nakskov, Næstved, Slagelse og Vordingborg. 

9 



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 
forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom 
enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette in
debærer, 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 
elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gæl
dende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har 
valgt en anden elleverandør, som der er så er indgået en egentlig, skriftlig 
kontrakt med. 

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

Opgørelse af klagers forbrug 
Indklagede har foretaget en ny beregning af klagers elforbrug efter de må
linger, man har konstateret på den nye måler. Herefter er indklagede nået 
frem til, at klager skal have en reduktion på 3.333 kWh. 

Indklagede har oplyst, at man ved målertesten har konstateret, at måleren 
havde en fejlvisning på 8, 17 %. Efter nævnets opfattelse bør denne bereg
ningsmetode anvendes i stedet for den, som indklagede har valgt, således at 
klager rar en reduktion svarende til 8, 17 %. Da klager i perioden fra den 31. 
oktober 2001 til den 8. januar 2007 er registreret for 44.452 kWh på den 
fejlbehæftede måler, bør klager som udgangspunkt derfor fritages for at be
tale for 8, 1 7 % heraf. 

15 
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ÅNKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

Reguleringsperioden 
Det følger af indklagedes egne leveringsbetingelser, at en regulering efter 
konstatering af fejl på måler højst kan føres 5 år tilbage fra tidspunktet, hvor 
klageren blev bekendt med fejlen. 

Imidlertid valgte indklagede først at underrette klager om målerfejlen den 
23. juni 2007, efter man havde bedt klager om en aflæsning den 22. juni 
2007, uanset at indklagede ved kontrolmåling i perioden 29. november 2006 
til 22.december 2006 konstaterede, at klagers måler afveg med 8, 17 %. 

Nævnet må efter det oplyste lægge til grund, at datoen for indklagedes kon
statering af fejl på måleren er den 22. december 2006, og beregningen af re
guleringen for de 5 år må således ske fra denne dato. Det faktum, at indkla
gede har forholdt klageren oplysning om fejlvisningen frem til 23 . juni 
2007, for at opnå et retvisende billede af klagers forbrug, kan ikke føre til et 
andet resultat. 

Da klagers uvidenhed om fejlvisningen skyldes hensyn, som indklagede 
alene har taget ensidigt af hensyn til egne interesser, kan indklagede derfor 
ikke under de givne konkrete omstændigheder henholde sig til formulerin
gen i netbenyttelsesaftalen om, at regulering først sker fra det tidspunkt, 
hvor kunden bliver gjort bekendt med fejlvisningen. 

Nævnet har endvidere konstateret, at et bredt udsnit af netselskaber i deres 
netbenyttelsesaftaler har fastholdt, at regulering af forbrug til fordel for 
kunderne er undergivet lovgivningens forældelsesregler. Nævnet finder det 
på denne baggrund ikke muligt at tilsidesætte indklagedes aftalevilkår med 
henvisning til oplysningen om en mulig kutyme i branchen, når netselska
berne undsiger dette i netbenyttelsesaftalerne og det er meget uvist, i hvilket 
omfang de enkelte netselskaber pr. kulance eventuelt gør brug af "kuty
men". 

Klager får delvis medhold, idet klager ikke kan nøjes med at betale halvde
len af betalingskravet. Derimod skal indklagede foretage en ny beregning 
med en reduktion på 8,17 % for perioden fra den 22. december 2001 til den 
22. december 2006. 

Lineærberegning med prisdifferentiering 
Nævnet har konstateret, at kravet angår flere afregningsår, og at indklagede 
kræver de ekstra forbrugte kWh betalt til den enhedspris, der var gældende 
på tidspunktet for indklagedes udsendelse af flytteregningen. 

Det er ikke muligt ud fra de foreliggende oplysninger at fastlægge, hvornår 
det efterregulerede antal kWh rent faktisk er forbrugt i perioden. Da merfor
bruget angår flere forbrugsår, finder nævnet det mest rimeligt, at det antal 
kWh, der kræves efterbetalt, fordeles ligeligt på forbrugsårene. Prisen pr. 
kWh for det efterregulerede forbrug skal derfor ske til de i de enkelte afreg-
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

ningsår anvendte enhedspriser og ikke til gældende dagspris ved regningens 
udstedelse. 

Indklagede skal derfor foretage en forholdsmæssig fordeling af forbruget på 
de enkelte afregningsår og herefter beregne kravet ved anvendelse af en
hedspriserne for det enkelte afregningsår. 

Sagsomkostninger og klagegebyr 
Selv om nævnet giver klager medhold i et betydeligt omfang, finder nævnet 
på baggrund af de konkrete omstændigheder i denne sag, herunder at ind
klagede har bestræbt sig på at godtgøre klager for fejlmålt forbrug, at ind
klagede fritages for at betale sagsomkostninger til ankenævnet. 

Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter § 
23, stk. 2. 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 

AFGØRELSE 

Ankenævnet kan ikke give klageren, , fuldt medhold i hans 
fremsatte krav over for indklagede, SEAS-NVE Net NS og SEAS-NVE 
Strømmen NS, om at kun at betale halvdelen af det fakturerede elforbrug. 

Indklagede skal derimod i stedet foretage en beregning af klagers forbrug 
med en reduktion på 8, 1 7 %. Beregning skal ske fra den 22. december 2006 
og 5 år tilbage i tiden fra denne dato. 

Indklagede skal derefter foretage en forholdsmæssig, lineær fordeling af 
forbruget på de enkelte afregningsår og herefter beregne kravet ved anven
delse af enhedspriserne for det enkelte afregningsår. Indklagede skal heref
ter udarbejde en ny regning med indbetalingskort, som bør sendes til klage
ren inden 30 dage fra dato. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 20. MAJ 2009 

I 
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