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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 2006 og 2007. 
 
Påklaget beløb: kr. 21.484,75. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 30. marts 2007. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 8. maj 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 25.maj 2007. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 16. juli 2007. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 23. maj 2008. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klager driver et stutteri på hobbybasis. Det drejer sig om opstaldning af få 
heste og virksomheden påvirker ikke familiens elforbrug i væsentlig grad. 
 
Klager modtog faktura nr. 728653 af den 22. marts 2007 (bilag 1), som var 
langt større end hendes sædvanlige regninger. Årsopgørelsen for 2006/2007 
var på 22.205 kWh. Klager stiller sig helt uforstående over for, hvordan det 
overhovedet kunne lade sig gøre at have så stort et forbrug i forhold til sæd-
vanligt. 
 
Ifølge klager har familien, siden de flyttede hertil i 2003, forbrugt ca. 8500 
kWh per år. 
 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: At få tilbagebetalt for meget betalt forbrug samt at a conto 
betalinger nedjusteres til et niveau, der svarer til familiens tidligere og nu-
værende forbrug. 
 
Klagerens begrundelse: Det må være åbenbart for indklagede, at der er 
noget helt galt, når der pludselig er målt et meget større forbrug end sæd-
vanligt. Klager har ikke haft et større forbrug eller ændret forbrugsadfærd. 
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Efter modtagelsen af årsopgørelsen har familien aflæst jævnligt og forbruget 
er på ca. 8000 kWh som de tidligere år, ligesom familien på intet tidspunkt 
har ændret forbrugsvaner. Den eneste ændring i husstanden var brugen af to 
affugtere i 25 dage i forbindelse med en vandskade. 
 
Disse var dog opsat af Skadeservice Danmark og forbundet til medbragt må-
ler. Dette ekstraordinære forbrug var på 1.042 kWh og blev afregnet sær-
skilt. 
 
Klager har af Skadeservice Danmark fået oplyst, at målere, der anvendes i 
forbindelse med ubedring af skader, er stabile og godt kendte, da de anven-
des hele året rundt. 
 
Indklagede foretog en test af måleren og fandt den i orden. Indklagede un-
derrettede klager skriftligt om muligheden for at få måleren undersøgt på at 
akkrediteret værksted. 
 
Klager afviste at få denne test foretaget, da familien er presset økonomisk 
grundet afbetaling på denne gæld samt de højere fastsatte a conto betalinger. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. 
 
Indklagedes begrundelse: Klager har ikke aflæst mellem februar 2005 og 
februar 2007. Det er derfor muligt, at det større forbrug er opbygget over he-
le denne periode. Måleren er undersøgt og fundet fejlfri. Klagers oliefyr for 
bundet med cirkulationspumpe og elvandvarmer, der giver mulighed for 
fejlanvendelse og større elforbrug til følge. 
 
 
Indklagede forklarede, at klager i 2006 ikke havde indsendt aflæsningskort. 
De to seneste aflæsninger var på hhv. 290.650 kWh (februar 2005) og 
321.611 kWh (februar 2007). Det var derfor muligt, at det store forbrug ikke 
udelukkende stammede fra 2006.  
 
Indklagede gjorde endvidere opmærksom på, at klager i denne periode har 
opbygget sin virksomhed, at klager fratrækker 4000 kWh til husholdningen 
og tillægger resten virksomheden, samt at ifølge indklagedes oplysninger 
fratrækker klager ca. 14.300 kr. til energiafgifter i momsregnskabet. 
 
Desuden har indklagede påpeget at klagers oliefyr et tilkoblet en elvand-
varmer og ved forkert brug, kan der opstå stort elforbrug. 
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BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Faktura nr. 728653 af den 22. marts 2007. 
 
 
 

   









   

  

        
          

          
      

       
        

            
  

              
        

            
          

           
 

          

          
        

          
           
         

       

              
           

          
    

            
              

            
     

         
              

            
   

           
             

       

 

 






