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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 1. juni 2002 - 1. marts 2004. 
  
Påklaget beløb: 8.395, 35 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 30. maj 2005. 
   
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 14. juni 2005. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 24. juni 2005. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 3. februar 2006. 
 
 
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
I forbindelse med fraflytning modtog klageren en flytteregning for el af 
25.05.2005 for perioden 20.08.2002 - 01.03.2004 (bilag 1) med et beta-
lingskrav på 10.219,65 kr. 
 
Da klageren mente, at det afregnede forbrug var større end det faktiske for-
brug, reklamerede han ved brev af 30.05.2005, hvor han fremsatte krav om, 
at forbruget blev reduceret fra 5.620 kWh til 1.720 kWh svarende til den 
mængde el, der faktisk var forbrugt. 
 
Indklagede svarede i brev 14. juni 2005 og medgav, at det årlige forbrug ud 
fra en gennemsnitsbetragtning var på linje med klagerens skøn på ca. 1.145 
kWh. Måleren var ved indflytningen i 1998 opsat og nyinstalleret med en 
visning på 16 kWh. Indklagede havde dog ikke registreret at have udstedt 
regninger tidligere på denne adresse. Ud fra aflæsningen ved fraflytningen 
udgjorde det daglige forbrug ca. 3,35 kWh svarende til 1.233 kWh årligt. 
 
Indklagede opstillede følgende oversigt med bemærkninger: 
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Indklagede gjorde herefter et beregnet forbrug på 4.602 kWh gældende for 
perioden 26. maj 2000 til 1. marts 2004, men tilbød en afdragsordning. 
 
Samtidig annullerede indklagede regning 22200873676 på 10.219,65 kr. og 
udstedte pr. 14.06.2005 en ny flytteregning på 8.395,35 kr. (bilag 2). 
  
Klageren fremsatte i brev af 16. juni 2005 følgende indsigelse: 
 
 ”Den mængde el der kræves betaling for, 4602 kWh, er ikke korrekt da 

den er større end den mængde el jeg har brugt i perioden 01.06.2002 til 
01.03 .2004. Dette anføres i betragtning af følgende forhold: 

 Jf. bilag i medgiver Københavns Energi at forbrugets størrelse ud fra en 
gennemsnitsbetragtning ligger på niveau med Ca. 1145 kWh pr. år. Idet 
der opkræves betaling for I år og 9 måneders elforbrug, svarer forbruget 
til (1145 kWh/år * (1+9/12) år): 2004 kWh. 

 Såfremt Københavns Energi fortsat gør krav på et over i år gammelt an-
liggende, finder jeg det ikke rimeligt at der kræves et fejlagtigt stort be-
løb. I betragtning af de ovenstående anførte forhold, vil det være rime-
ligt at det antal kWh der gøres krav på reguleres fra 4602 kWh til 2004 
kWh, så det svarer til den mængde el der faktisk er forbrugt.” 

 
Indklagede bemærkede i brev af 20. juni 2005, at da der ikke var opkrævet 
eller betalt for forbrug fra klagerens indflytningsdato pr. 26. maj 2000 og 
frem til 1. juni 2002, var det aktuelle forbrug inkluderet i den nævnte flytte-
regning. Klageren blev således kun opkrævet for eget forbrug fra indflytning 
til fraflytning, periodemæssigt 26. maj 2000 - 1. marts 2004, uagtet den på 
flytteregningen angivne periode. 
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Regningsbeløbet annulleret, alternativt at det afregnede 
forbrug reguleres til 2004 kWh svarende til forbruget i perioden. 
 
Klagerens begrundelse: Regningen burde være sendt for 15 måneder si-
den, og det afregnede forbrug var for stort i forhold til det faktiske el-
forbrug i perioden. 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede havde ikke modtaget tilmelding eller 
framelding på forbrugsstedet. Da indklagede den 25. maj 2005 blev op-
mærksom på, at klageren havde været kunde på forbrugsstedet, tilflyttede 
indklagede klager med tilbagevirkende kraft til den 20. august 2002. Klage-
ren blev derefter fraflyttet med en skønnet aflæsning, og slutregningen blev 
sendt den 25. maj 2005. 
  
 
BILAG TIL SAGEN   
 
Bilag 1: Flytteregning af 25-05-2005. 
Bilag 2: Ændret flytteregning af 14-06-2005. 
 
 
 















  

            
                

            
         

          
             
            

            
        

        
           

        

            
            

            
  

          
             

  

           
         

    

     

 
 






