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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1995 - 30. maj 2006. 
 
Påklaget beløb: Der er ikke angivet et præcist beløb. Refusion af rabat på 
elafgift op til 11 år tilbage i tiden. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 13. december 
2007. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 13. december 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 16. december 2007 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 8. januar 2008. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 27. juni 2008. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen vedrører manglende reduktion i elafgift i perioden før 30. maj 2006. 
 
Sagen vedrører elforbruget i en ejendom, hvorfra klager driver lægevirk-
somhed. Ifølge indklagedes elpriser kan helårsboliger, der ifølge BBR-
registret er registreret som elopvarmet, få elafgiften reduceret fra 54,70 
øre/kWh til 48,00 øre/kWh for den del af forbruget der overstiger 4.000 
kWh pr. år. 
 
Klager har siden 1995 opvarmet ejendommen med elvarme. Klager har først 
fra 30. maj 2006 og ikke siden 1995 fået elafgiften reduceret. 
 
Klager rettede den 13. december 2006 henvendelse til indklagede og gjorde 
indsigelse mod, at han ikke har fået reduceret elafgiften siden 1995. Endvi-
dere krævede klager, at få refunderet den manglende rabat på elafgiften.  
 
Indklagede afviste i e-mail af 13. december 2006 klagers indsigelser under 
henvisning til at en kunde selv skal sørge for ansøgning om reduktion i elaf-
gift ved af brug af elvarme. 
 
Indklagede har registreret klagerens anvendelse af elvarme per den dato, 
kommunen har dateret ansøgningen med. 
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: At få tilbagebetalt det skyldige beløb for 11 års manglende 
rabat. 
 
Klagerens begrundelse: Klager mener, at han ikke har fået reduktion af el-
afgiften, som han er berettiget til. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har ingen indvendinger mod, at 
nævnet behandler sagen. 
 
Indklagede har gjort gældende, at det er kundens eget ansvar at søge om re-
duceret elafgift. Reduktion af elafgift forudsætter, at der er foretaget regi-
strering i BBR, og at hjemstedskommunen har godkendt elvarme som ho-
vedvarmekilde i helårsboligen.  
 
Klager har ikke førend den 30. maj 2006 søgt om reduceret elafgift, hvorfor 
indklagede har brugt denne dato som startdato til reduceret elafgift. Indkla-
gede har henvist til kommunens brev af 30. maj 2006 med bekræftede BBR-
oplysninger (bilag 1) 
 
 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Om klagers erhvervsvirksomhed fremgår bl.a. følgende fra CVR: 
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ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ER-
HVERVSDRIVENDE FORBRUGERE 
 
Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompetence: 
 

 § 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbruge-
re 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 forbindelser hermed. … 
… 
Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt 
klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat 
kundeforhold. 
 

Klageren har ikke fremsat bemærkninger eller anbringender til støtte for, at 
ankenævnet skal behandle tilbagesøgningskravet udover at angive, at der 
drives lægepraksis på adressen, så huset er som sådant ikke beboet, og at 
han opvarmer sit hus (lægehuset) med elvarme. 
 
Indklagede har meddelt, at selskabet ikke har indvendinger imod, at anke-
nævnet behandler sagen. 
 
 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Brev om Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger af 

30. maj 2006.  
 
 
 

   







   

  

        
          

          
      

 
             

          
    

         
            

            
          

     

            
              

      

  
               

         
          

          
          

        

              
       

           
             
            

         
    

     

 
 






