


 2
4/1920-0101-0129

 

SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 11.12.2005. 
 
Påklaget beløb: 1.000 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 29. maj 2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 7. juni 2006. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 29. maj 2006. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 7. marts 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 1. december 2006. 
 
 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 

 
Den 11. december 2005 fik klager udskiftet sin stiksikring efter at have kon-
taktet indklagede herom, og den 30. december 2005 fik klager en opkræv-
ning på 1.000 kr. fra indklagede (bilag 1). 
 
Ifølge klager ringede han til indklagede, fordi han mente, at der manglede 
en fase, hvilket han var nået frem til, efter at have spurgt sin søn, der er 
elektriker. 
 
Elselskabet har ikke noteret referat af telefonsamtalen, men alene noteret, at 
klager rekvirerede indklagede til at udføre udskiftningen. 
 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Fritagelse for betaling af 1.000 kr. for udskiftning af stik-
sikring.  
 
Klagerens begrundelse: Klageren har gjort gældende, at der intet er be-
skrevet i indklagedes betingelser angående udskiftning af sikring, ej heller 
om priser eller alternative løsninger, når det meldes til indklagede, at en ma-
stesikring er gået. 
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Indklagedes påstand om, at forbrugerne har fået klar besked om ejerskab til 
stikledninger, er overdrevet. Da klager ringede til selskabet angående en 
manglende fase, fik han på ingen måde at vide, at han selv skulle betale, og 
ej heller oplysning om, at han selv kunne rekvirere elektriker til arbejdets 
udførelse. 
 
Hvis klager selv skal udskifte sådanne sikringer, burde han have haft en 
nøgle, så han selv kan udskifte sikringen. 
 
Omkring sikringen var der tydelige spor efter al for megen ophedning, og da 
der ikke er brugt mere strøm end de foregående 10 år, og da der ikke er an-
skaffet flere strømforbrugende ting, kan det ikke være klagers ansvar. Det 
må skyldes monteringsfejl. 
 
Endelig har klager også gjort gældende, at 1.000 kr. for ca. 5 minutters ar-
bejdstid er alt for højt. Selv med kørsel går der højest en time, og en time-
pris på 770 kr. + moms anses for at være i overkanten. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Indklagede har fastholdt kra-
vet om betaling for udført arbejde og har afvist ansvar for installationen af 
stikledningen. Endvidere har indklagede fastholdt prisen. 
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede har tidligere oplevet kundernes 
manglede viden omkring ejerforholdet til stikledningen, og derfor valgte det 
daværende selskab i 2001 at udsende en information til samtlige kunder, der 
forklarede forholdene. Informationen er genoptrykt i juni 2006 (bilag 2). 
 
Indklagede har videre anført, at hvis kunden havde kendt ejerforholdene 
omkring stikledningen, havde han også vidst, at udskiftningen var for egen 
regning, fordi sikringen sidder til at beskytte stikledningen, og fordi sikrin-
gen brændte over på grund af overbelastning. 
 
Indklagede har oplyst, at i langt de fleste tilfælde bedes kunden om at ringe 
til en elinstallatør, og kunden gøres opmærksom på, at hvis fejlen er på stik-
ledningen eller i kundens installation, skal kunden selv betale. Ifølge ind-
klagede er det svært at sige, hvad der er sket i den aktuelle sag, men installa-
tørerne udskifter hvert år flere tusinde sikringer i forsyningsområdet, enten 
fordi kunden selv ringer til installatøren, eller fordi indklagede opfordrer 
kunden til at kontakte installatøren. 
 
Angående monteringsfejl er det anført af indklagede, at den oprindelige 
etablering af en stikledning udføres af installatøren og betales af kunden, og 
indklagede henviser installatøren til kabelskabet. 
 
Endelig har indklagede anført, at prisen for udskiftning af sikring er en stan-
dardpris, som dækker alle udgifter forbundet med at udføre opgaven. 
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Indklagede har også oplyst, at der i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 
elektriske installationer §§ 473.1.1.1 og 473.2.1 står, at overbelastnings- el-
ler kortslutningsbeskyttelsen skal anbringes på det sted, hvor en ændring, 
f.eks. i tværsnit, materiale, installationsmåde eller udformning, medfører en 
reduktion af ledernes strømværdi. Det er i den aktuelle situation ved ka-
belskabet. 
 
I indklagedes leveringsbetingelser er følgende anført om stikledning og -
sikring: 
 

3.4 Stikledning 
Stikledningen er forbindelsen fra tilslutningspunktet til første afgreningssted i 
kundens installation, normalt måleren. Stikledningen betales og vedligeholdes 
af kunden og etableres efter retningslinier fastsat af SEAS-NVE og i Fælles-
regulativet. 
Stikledningen udføres som kabel, med mindre der i særlige tilfælde træffes 
anden aftale med SEAS-NVE. 
Hvis stikledningen er udført som luftledning, er det kundens ansvar og risiko, 
at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. SEAS-NVE er kun erstatnings-
ansvarlig, hvis der foreligger forsømmelse fra SEAS-NVE’s side. 
Forøgelse af stikledningens belastningsevne eller ændring af en stikledning 
på kundens initiativ betales af kunden. 
Skade på kundens elinstallationer som følge af fejl eller skade på stiklednin-
gen påhviler kunden. 
Hvor SEAS-NVE har accepteret, at kunden har overdraget ejerskabet af stik-
ledningen til SEAS-NVE, reparerer SEAS-NVE vederlagsfrit fejl på stiklednin-
gen, med mindre kunden har forårsaget skaden. 
4.3 Skader og forstyrrelser fra elinstallationer og brugsgenstande 
Kundens elinstallationer og brugsgenstande må ikke give skader eller overbe-
lastning på SEAS-NVE’s forsyningsanlæg, herunder overbrænding af stiksik-
ringen. De må heller ikke påføre andre af SEAS-NVE’s kunder forstyrrelser. 
Har en kunde elinstallationer og brugsgenstande, som alene eller sammen 
med andre kunders elinstallationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrel-
ser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe forstyrrelserne eller til at be-
tale SEAS-NVE’s omkostninger til afhjælpning. Hvis flere kunder er årsag til 
forstyrrelsen, kan SEAS-NVE pålægge dem deres respektive andel af om-
kostningerne. 

 
 

BILAG TIL SAGEN 

 

Bilag 1: Faktura af 30.12.2005. 

Bilag 2: Folder: information til samtlige kunder, der forklarede ejerfor-

holdene til stikledningen 

 
 
 
 













  

        
          

          
      

        
          

          
      

            
      

   

         
           

   

            
         

            
         

          
       

        
             
             
      

           
            

           
      

         
         

        
        

         
              

              
      

 
 






