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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 2003 til 2005. 
  
Påklaget beløb: 6.132,92 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: telefonisk 4. ja-
nuar 2003, skriftligt 25. 10 2003. 
   
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 7. november 2003. 
 
Klageformular modtaget i Ankenævnet: 18. juli 2005.  
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 23. februar 2007. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Klageren købte ultimo 2002 en ejendom i to etager med henblik på udlej-
ning. De to etager havde i perioden 1. december 2002 - 31. juli 2004 været 
udlejet i forskelligt omfang, ligesom klager også i perioden i noget omfang 
havde beboet installationsadressen.  
 
Fra den 1. september 1999 til 10.februar 2003 var der kun én elmåler, og fra 
den 11. februar 2003 to elmålere på installationsadressen.  
 
Indklagede modtog den 9. januar 2003 en meddelelse fra klager om, at kla-
gers lejer var flyttet ind på installationsadressen. Dette blev rettet den 31. 
marts 2004 med tilbagevirkende kraft fra 10. februar 2003, så klager fra 
denne dato selv stod for måleren, da indklagedes måleraflæser på installati-
onsadressen havde konstateret en ombytning af navnene på de to installatio-
ner i ejendommen. 
 
På installationsadressen havde indklagede oprindeligt tilmeldt klager som 
forbruger, men dette blev rettet i maj 2004 med tilbagevirkende kraft, så 
klagers lejer fra den 11. marts 2003 blev indsat som forbruger på installati-
onsadressen. 
 
Klagen vedrører dels indklagedes afregning af elforbrug på installations-
adressen i 2003, dels kontrolbesøget på installationsadressen den 4. april 
2003, som indklagede foretog på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.   
 
Klager har den 18. juli 2005 rettet henvendelse til Ankenævnet for Energi-
området vedrørende el- og vandforbruget på adressen.  
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Refusion af 6.132,92 kr. for energibetalinger. Erstatning 
på 63.500 kr. til dækning af tyveri af personlige ejendele samt udbedring af 
defekte elinstallationer. 
 
Klagerens begrundelse: Klager har anført, at stueetagen på installations-
adressen var udlejet til den samme person i 2003. Oplysning om lejemålet 
blev meddelt indklagede den 31. december 2002 med henblik på at få opret-
tet lejeren som kunde på stueetagen. 
 
Klager anførte, at både klager og lejer havde modtaget elregninger for for-
brugsstedet i 2003, og at elregningerne ikke kun vedrørte stueetagen, men 
også loftsetagen, som var ubeboet i 2003. 
 
På baggrund af dette fandt klageren, at der var blevet betalt to gange for 
strømforbruget, og at elregningerne var forkerte. 
 
Hvad angår kontrolbesøget den 4. april 2003 har klager anført, at der efter 
besøget blev stjålet genstande for et større beløb, fordi selskabet havde ladet 
døren til ejendommen stå åben efter besøget. Genstandene blev stjålet fra 
1.sal. Klager har udarbejdet en oversigt over de stjålne genstande (bilag 1). 
En oversigt over resultatet af kontrolbesøget fremgår af rapport af 
07.04.2003 (bilag 2). 
 
Klageren anførte, at kun lejeren blev informeret om kontrolbesøget, og at 
klageren derfor ikke havde været til stede ved kontrolbesøget. Døren til 1. 
sal var låst, og klageren var den eneste, der havde nøgle til døren. 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning 
 
  
Indklagedes begrundelse: Indklagede har udarbejdet en oversigt over be-
boere og elforbrug på installationsadressen: 
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Klagers lejer har aftaget el på 1. sal i perioden 1. januar - 10. februar 2003 
og 12. februar 2003 - 31. juli 2004 i stuen. Klagers lejer har modtaget et be-
løb på 3.557,80 kr. fra indklagede i forbindelse med fraflytning af 1. sal og 
en regning på 2.185,74 kr. ved fraflytning af stuen. 
 
Indklagede har oplyst, at indklagede efter indgået kontrakt med Sikkerheds-
styrelsen foretager eftersyn på nye og ændrede elinstallationer i 3 tilsynsom-
råder. Sikkerhedsstyrelsen har orienteret indklagede om, hvilke elinstallati-
oner, der har skullet foretages eftersyn på. I 2003 fik indklagede overdraget 
eftersynet på klagers installationsadresse. 
 
Indklagede har ikke haft mulighed for på vegne af Sikkerhedsstyrelsen at fo-
retage eftersyn på andre elinstallationer end de af Sikkerhedsstyrelsen ud-
tagne. Sager om uautoriseret udførelse af elinstallationer og dermed over-
trædelse af Elinstallatørloven kan alene behandles af Sikkerhedsstyrelsen. 
 
Af de data, som blev tilsendt indklagede via inddateringssystemet, fremgik, 
at klagers lejer var ejer af installationsadressen, hvorfor den første advise-
ring af eftersynet blev sendt til klagers lejer, der gav indklagede adgang til 
installationsadressen og i øvrigt var til stede under udførelsen af eftersynet 
 
Indklagede har afvist klagers påstande om ulovlig indtrængen samt tyveri 
fra installationsadressen og har gentagne gange skriftligt opfordret klager til 
at kontakte politiet med henblik på undersøgelse af de påståede ulovlige 
forhold. Indklagede har også henvist til Elektricitetsrådets redegørelse af 
18.08.2003 (bilag 3). 
 
Den 29. november 2005 har indklagede afholdt et afsluttende møde med 
klager med tilbud om udbetaling af 6.000 kr. pr. kulance til afslutning af sa-
gen. Klager har afvist tilbuddet, men har efterfølgende indbetalt næsten hele 
udeståendet mellem klager og indklagede på nær 481,70 kr., som indklagede 
har eftergivet.  
 

 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Sekretariatet har i sagsbehandlingen indhentet personoplysninger fra CPR-
registret vedrørende installationsadressen. Det fremgår af registret, at klager 
har været tilmeldt installationsadressen i perioden 1. marts 2004 - 1. juni 
2005, mens klagers lejer var tilmeldt i perioden 1. januar 2003 - 1. august 
2004. 
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BILAG TIL SAGEN   
 

Bilag 1: Oversigt over stjålne genstande. 

Bilag 2: Resultat af kontrolbesøg. 

Bilag 3: Elektricitetsrådets redegørelse. 

 

 

 

 

   













   

  

        
          

          
       

            
       

             
              
            
  

       
        

            
  

              
        

            
          

           
 

      
           

            
          

 

            
            

            
         

       
          

   

       
             

      

            
         

           

 
 






