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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 22. september 2003 – 31. juli 2004.  
 
Påklaget beløb: 6.512,06 kr.  
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: telefonisk den 15. 
februar 2007. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 6. maj 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 26. juli 2007. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 2. oktober 2007. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. december 2007. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen vedrører »Slutopgørelse for perioden: 22. September 2003 - 31. Juli 
2004« som opgjort den 12. august 2004 til betaling af kr. 6.512,06 for elfor-
brug på klagers tidligere adresse: , 4894 Øster Ulslev (bilag 1).  
 
Indklagedes advokat har opgjort den påståede gæld i brev af 13. februar 
2007 til 8.897,13 kr. inkl. morarenter og inkassoomkostninger (bilag 2). 
 
Indklagedes advokat har den 1. maj 2007 indgivet ”Betalingspåkrav” til fo-
gedretten i Kolding for et beløb på 8.150,60 kr. (bilag 3) og med følgende 
sagsfremstilling: 

 
Det skyldige beløb vedrører kreditors levering af el til adressen  

 4894 Øster Ulslev, aftagenummer 81101947497 i perioden 22. septem-
ber 2003 til 31. juli 2004. Skyldneren var registreret som forbruger på instal-
lationsadressen i denne periode. 
Det skyldige beløb er opkrævet med faktura nr. 1000185760 af 12. august 
2004. 

 
Klager fremsatte indsigelse mod kravet i svarskrift af 21. maj 2007 til fo-
gedretten med følgende indhold: 
 

Jeg har ikke boet på ejendommen siden den 21. Januar 2004, idet lejlighe-
den nedbrændte, herefter har ejeren af ejendommen genopbygget denne og 
har haft håndværkere gående. 
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Jeg vil derfor afvise kravet fra NVE A/S. 
 
Efterfølgende har klager kontaktet Ankenævnet på Energiområdet i brev af 
25. juli 2007.  
 
Retten i Kolding har:  
 
 

Den 13. august 2007 kl. 10:00 blev retten sat i Juristkontor 4 af … 
Der blev foretaget i offentligt retsmøde 
sag nr.  
… 
Ingen indkaldt eller mødt. 
Der fremlagdes: Brev af 25/7 2007 fra sagsøgte og brev af 26/7 2007 fra An-
kenævnet på Energiområdet. 
Af det fremlagte fremgår, at sagsøgte har indledt klagesag mod sagsøgeren 
i Ankenævnet på Energiområdet. 
På baggrund heraf hævede retten sagsøgte jfr. rpl. § 361 og sender sagens 
bilag til nævnet. 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Fritagelse for betalingskravet. Subsidiært hvis krav om be-
taling, så en opgørelse efter normalt forbrug for perioden 22. september 
2003 - 18. januar 2004.  
 
Klagerens begrundelse: Klager har anført at være fraflyttet den 18. januar 
2004, da lejligheden udbrændte. Klager har oplyst indklagede herom den 21. 
januar 2004, da klager rettede henvendelse til indklagedes kundecenter. 
Klager har endvidere anført, at ejeren af ejendommen havde håndværkere 
gående umiddelbart efter branden.  
 
Klager har påpeget ikke at have hørt noget fra indklagede før modtagelsen 
af rykker fra indklagedes advokat i februar 2007. Klager har derefter rettet 
henvendelse til advokaten for at få en opgørelse over beløbet. I maj 2007 
modtog klager en stævning fra Retten i Kolding med en for klager uforståe-
lig specifikation. 
 
Klager har anført at stille sig uforstående over for indklagedes fremgangs-
måde, idet klager intet har hørt fra selskabet i mere end 3 år.     
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Fastholdelse af betalingskra-
vet. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har anført, at det fakturerede forbrug 
af el er forbrugt af klager.  
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Indklagede har rettet henvendelse til ejeren af ejendommen den 16. februar 
2007, der over for indklagede bekræftede, at den pågældende ejendom var 
brændt i januar måned 2004. Ejeren oplyste dog, at målerne ikke havde ta-
get skade, da de sad udvendigt, men at samtlige ledninger var brændt væk. 
Indklagede har på baggrund heraf afvist, at der har været et forbrug af el, si-
den branden opstod og at strøm til genopbygning af ejendommen kan være 
opkrævet hos klager.  
 
Indklagede har i brev af 17. september 2007 bekræftet, at klager kontaktede 
kundecentret den 21. januar 2004. Kundecentret oplyste klager om fortsat at 
være tilmeldt.  
 
Indklagede har endelig anført, at klager har fået de rykkerskrivelser, der fo-
reskrives.  
 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Ankenævnet på Energiområdet har indhentet oplysninger fra CPR registre-
ret, der viser, at klager er fraflyttet den i sagen omhandlede adresse pr. den 
10. februar 2004.  
 
Ankenævnet på Energiområdet har anmodet indklagede om at redegøre for, 
hvorfor indklagede fastholdt klager som kunde trods meddelelse om flyt-
ning, samt hvorfor slutopgørelsen blev udarbejdet netop den 31. juli 2004, 
herunder hvilke oplysninger der lå til grund herfor. Endelig blev indklagede 
anmodet om at redegøre for, om og hvornår indklagede havde fremsendt 
rykkere til klager, idet klager havde bemærket ikke at have hørt fra indkla-
gede i mere end 3 år. 
 
Indklagede har i brev af 25. september 2007 oplyst, at indklagede havde væ-
ret på besøg på ejendommen den 3. maj 2004, hvor installationen blev luk-
ket i kabelskabet på grund af manglende betaling.    
 
Kundecentret modtog meddelelse om fraflytning af installationen den 12. 
august 2004.  
 
Vedrørende slutopgørelsen, der blev dannet den 31. juli 2007, kunne indkla-
gede alene bemærke, at der var noteret fraflytning fra denne dato men ikke 
om flytning var meddelt af klager eller ejer.  
 
Som følge af fusionen med et andet energiselskab i december 2005 var der 
en del oprydning fra hvert af de gamle selskaber. Nærværende sag blev 
overdraget til inkassofirma den 10. august 2006 og derfra til advokatfirma.  
 
Indklagede bemærkede, at klager har fået de rykkerskrivelser, der foreskri-
ves. Indklagede havde vedlagt kopi heraf. Indklagede havde fremsendt en 
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rykkerskrivelse til klager den 15. marts 2004 samt et inkassovarsel den 31. 
marts 2004. Indklagede havde endvidere den 19. april 2004 fremsendt en 
lukkeordre, hvori det fremgik, at indklagede denne dato havde været på et 
lukkebesøg på adressen på grund af manglende betaling.  
 
Indklagede bemærkede endelig, at klager flyttede ind på installationsadres-
sen den 22. september 2003 med en målervisning på 60.877, og at flytnin-
gen er dannet med målervisning 63.652 svarende til et forbrug i perioden på 
2.775 kWh. Det årlige forbrug har været sat til 8.000 kWh ud fra den tidli-
gere lejers/ejers forbrug på adressen.  
 
Ankenævnet på Energiområdet anmodede i e-post af 16. oktober 2007 ind-
klagede om at oplyse, om klagers forbrug på 2775 kWh i perioden 22. sep-
tember 2003- 18. januar 2004 ligger inde for normalforbruget, når henses til 
boligens størrelse, antallet af personer samt opvarmningsform.    
 
Indklagede bemærkede hertil i e-post af 17. oktober 2007, at et forbrug på 
2775 kWh i perioden 22. september 2003 - 31. juli 2004 er meget normalt. 
Indklagede bemærkede derefter, at normalforbruget for en familie er mellem 
4.000 – 5.000 kWh årligt. Indklagede afviste endelig at kunne redegøre for 
klagers forbrug.   
 
ANKENÆVNETS BEHANDLING 
 
Ankenævnet på Energiområdet besluttede på mødet den 7. december 2007 
at udsætte sagen på selskabets redegørelse for ”overført beløb” på kr. 
4.404,17, jf. slutopgørelsen af 12. august 2004 for perioden 22. september 
2003 - 31. juli 2004. 
 
Indklagede har fremsendt følgende redegørelse ved brev af 14. december 
2007: 
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Indklagede har ved e-post af 17. december 2007 fremsendt kopi af fakturaen 
på 2.759,06 kr. (bilag 4).   
 
 

BILAG TIL SAGEN 

Bilag 1: Slutopgørelse af 12. august 2004. 

Bilag 2: Inkassoopgørelse af 13.02.2007. 

Bilag 3: Opgørelse i ”Betalingspåkrav”. 

Bilag 4: Faktura af 18. februar 2004 vedr. a conto nr. 2 for perioden 

16.1.2004 - 15.4.2004. 
 

   















   

  

        
          

          
      

          
           
           

           
            

          
      

            
        

             
            

           
           

        

          
           
          
            

             
 

              
           

              
   

             
           

         
              

               
       

 
 






