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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. august 2006 – 24. september 2006. 
 
Påklaget beløb: kr. 119.501,42.  
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 15. december 
2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 8. januar 2007. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 22. januar 2007. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 6. februar 2007. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 26. september 2008. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klagen vedrører faktura nr. 4416647502073 for el for perioden  1. august 
2006 – 24. september 2006 på 119.501,42 kr. (bilag 1), som klageren har 
modtaget efter udskiftning af elmåler.  
 
Klageren mener ikke, at det opgjorte og fakturerede forbrug er korrekt og 
har begrundet dette med, at hans forbrug ellers har været stabilt.  
 
Indklagede mener, at der er foretaget ulovligt indgreb i måleren, således at 
den er gået i stå. Dette har forhindret, at et korrekt elforbrug er blevet regi-
streret. 
 
Der har været foretaget anmeldelse til politiet, som har haft iværksat en poli-
timæssig efterforskning. 
 
Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har i brev af 11. ju-
li 2008 meddelt følgende: 
 

”Jeg har i dag i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2, 
besluttet at opgive påtale mod Dem for overtrædelse af straffe-
lovens § 276 - tyveri af el samt overtrædelse af elinstallatørlo-
ven. Begrundelsen for afgørelsen er, at videre forfølgning ikke 
kan ventes at føre til, at De findes skyldig til straf. 
Opmærksomheden henledes på, at Deres eventuelle krav om er-
statning i anledning af retsforfølgningen, skal fremsættes over 
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for anklagemyndigheden inden 2 måneder efter, at De har fået 
meddelelse om afgørelsen, jf. retsplejelovens § 1018 e, stk. 1. 
Min afgørelse kan, eventuelt efter klage, ændres af den over-
ordnede anklagemyndighed inden udløbet af 2 måneder fra i 
dag. 
Reglerne herom fremgår af retsplejelovens § 724, stk. 2, der 
vedlægges.” 

 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Reduktion af betalingskravet. 
 
Klagerens begrundelse: Klager har ikke betalt regningen, da den er fore-
kommet urimeligt høj, og afspejler en urealistisk størrelse, eftersom klager 
bor alene. Klager er derfor af den opfattelse, at der må være sket en fejl fra 
energiselskabets side. Klager har dog imidlertid ingen forklaring på diffe-
rencen på selvaflæsningen og målerens faktiske stand. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning og fastholdelse af 
betalingskravet. 
 
 
Indklagedes begrundelse: Klagers forbrug har været afregnet på baggrund 
af en aflæsning på 21.159 kWh, som klager selv har indtelefoneret til ener-
giselskabet, og den konstaterede aflæsning på 2.831 kWh ved udskiftning af 
den defekte elmåler. Indklagede henholder sig til målerstand på den gamle 
og nye måler, og fastholder dermed betalingskravet. 
 
Indklagede har ved udskiftning af måleren konstateret, at der var foretaget 
ulovligt indgreb i måleren, således at den var gået i stå. Dette har forhindret, 
at et korrekt elforbrug kunne blive registreret. 
 
Indklagede har fået måleren afprøvet på et akkrediteret målerværksted. Iføl-
ge afprøvningsrapporten, der er tilsendt af indklagede, er årsagen til, at tæl-
leværket ikke registrerer et forbrug, en fysisk blokering af rotoren.  
 
Indklagede mener, at indgrebet er foretaget i forbindelse med, at elmåleren 
har passeret de 99.999 kWh, og at klager har meddelt fiktive aflæsninger. 
 

   



 
 
 4

4/1920-0101-0245
 

 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Da klagers advokat stillede spørgsmål ved den første målerundersøgelses 
uvildighed, har sekretariatet foranstaltet en ny undersøgelse på et værksted 
udvalgt af sekretariatet. 
 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Regning af 1. november 2006 på 119.501, 42 kr. 

Bilag 2: Fotos af måleren, taget 15-09-2006. 

Bilag 3: Afprøvningsrapport fra EnergiMidt af 29. september 2006. 

Bilag 4: Supplerende oplysning fra EnergiMidt af 15. juli 2007. 

Bilag 5: Afprøvningsrapport fra Trescal Arepa T&K af 22. april 2007. 

 

 
 
 
 

   

















   

  

        
          

          
      

             
             

              
     

            
              

           
           

             
            

       

        
           
             

 

               
              

    

              
            
            
          

         
            

              
           

            
        

   
             
               

                
           

            

 
 






