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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Der klages alene over afslag på anmodning om 
at yde erstatning. 
 
Påklaget beløb: 4.825 kr. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 27.03.2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 10.04.2006. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 18.04.2006. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 06.06.2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 01.12.2006. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Lørdag den 25.03.2006 gik klagers TV ud og telefonerne ”dyttede”. Klage-
ren gik straks ned til måleren i kælderen. Da klageren tændte lyset i kælde-
ren, var lysstyrken svingende. Klageren konstaterede, at alle sikringer var 
intakte. Klageren konstaterede også, at der lugtede af brændt elektronik i 
stuerne. 
 
Klageren slukkede for alle grupperne og tilkaldte en elinstallatør. Elinstalla-
tøren konstaterede i kabelskabet ved vejen, at nullederen var brændt, at 
”nullederens” forbindelse til ”nulklemmen” var løs, og at en sikring var 
sprunget.  
 
Installatøren foretog en midlertidig udbedring af den brændte nulleder og 
skiftede sikringen, som straks sprang igen. Installatøren isatte endnu en sik-
ring, hvorefter der var strøm på. 
 
Installatøren redegjorde for sagen til indklagede mandag morgen, som straks 
kørte til fejlstedet. Indklagede afmonterede stikledningen i begge ender og 
gennemmålte den uden at finde fejl.  
 
Indklagede konstaterede, at der på grund af metallernes forskellige varme-
udvidelseskoefficienter over tid var opstået en løs forbindelse i sammen-
spændingen mellem nulleder og nulklemme, og at isoleringen på nullederen 
var brændt/krakeleret. Indklagede oplyste, at tilsluttede tændte apparater 
herved vil blive udsat for overspænding. 
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Den 27.03.2006 forespurgte klageren ved mail indklagede om, hvorvidt 
dennes forsikring dækkede de ødelagte elapparater. Klageren havde opgjort 
generhvervelsesprisen til i alt 4.000 kr. 
 
Ved mail samme dag til klageren oplyste indklagede, at fejlen i skabet 
skyldtes en kortslutning mellem sikringsafgangens ene faseleder og nulle-
der, som formentlig var forårsaget af en snegl, som var kommet ind i ka-
belskabet. Indklagede oplyste videre, at det desværre ikke havde mulighed 
for at yde erstatning, hvorfor der henvistes til klagerens indboforsikring. 
 
Ved mail af 28.03.2006 gjorde klageren indsigelse mod svaret m.h.t. an-
svarsfordelingen, og anmodede indklagede om en begrundelse fra dettes 
forsikringsselskab for, hvorfor skaderne ikke dækkes. Klageren forespurgte, 
om ikke kabelskabet var defekt, når en snegl kunne forårsage en kortslut-
ning, samt om hvad klageren kan gøre for at samme skade ikke opstår igen. 
 
Indklagede svarede ved mail af 30.03.2006, at klagerens forsikringsselskab, 
såfremt det skønnede, at indklagede havde handlet erstatningspådragende, 
efter normal praksis måtte kontakte indklagedes forsikringsselskab, som 
indklagede oplyste navnet på. Indklagede anbefalede klageren at være op-
mærksom på blinkende lys, og straks at afbryde alle elektroniske apparater 
ved mistanke om fejl. 
 
Ved mail samme dag henledte klageren indklagedes opmærksomhed på 
Energitilsynets hjemmeside med resumé af en afgørelse om et forsynings-
selskabs erstatningspligt efter stærkstrømsloven. Fra mailen citeres: 
 

”7/6/93 
Spørgsmål om erstatning for skade på elektriske anlæg og maskiner samt på 
overvågningscomputer som følge af overspænding i ledningsnettet. 
7/6/93 
Urimeligt at et forsyningsselskab afviser erstatning uden en konkret, kvalifice-
ret begrundelse. Stærkstrømsloven medfører en forpligtelse for selskaberne til 
at bevise, at selskaberne ikke har kunnet forebygge skaderne, og hvis sådant 
bevis ikke foreligger, må der betales erstatning. Som monopolforetagender 
må elselskaberne i den forbindelse have en særlig forpligtelse, da man ellers 
vil opnå, at der aldrig klages, idet forbrugerne opgiver at føre sag ved domsto-
lene. 
Det indikerer at Deres forsikringsselskab bør gå positivt ind i sagen.” 

 
Efter forelæggelse for sit forsikringsselskab svarede indklagede den 10. 
april 2006 klageren således: 
 

”….. 
Som tidligere oplyst, må vi fastholde, at vi i den aktuelle sagt ikke har handlet 
ansvarspådragende, hvorfor vi ikke er erstatningsansvarlige. 
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Vi skal i den forbindelse henvise til stærkstrømslovens bestemmelser, hvoraf 
det omkring erstatningsansvar fremgår: 
 
At den der driver et elforsyningsanlæg skal erstatte den skade på person el-

ler gods, som forvoldes af anlægget, medmindre det oplyses, at skadelid-
te selv forsætligt eller uagtsomt har hidført skaden, eller at skaden ikke 
kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som driften 
af et elforsyningsanlæg kræver.  

 
Der er i denne sag omkring driften af elforsyningsanlægget ikke udvist mang-
lende agtpågivenhed eller omhu fra vor side, ligesom der fra vor side ikke er 
tale om manglende omtanke eller forsømmelighed. 
 
Skaden er således et hændeligt uheld, som vi ikke har haft mulighed for at af-
værge.” 

 
Klageren indbragte herefter sagen for ankenævnet ved mail af 18. april 
2006. 
 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Klageren har krævet, at indklagede erstatter klagerens be-
skadigede dele, som opgjort således: 
 
”Oversigt over beskadigede dele 
 

Eldel Årgang Nypris Genanskaffelse 
TV B&O Beovision 8102   1981 10000 800 

Kabelmodem Surfboard SB3100 2004 1000 1000 

Telefonsvarer Televikar Bravo  1995 600 400 

Køkkenradio Supertech  1994 600 400 

Radio Beomaster 1900-2 1980 2800 800 

PC-højttalersæt Sandberg  2004 300 300 

Lydkort i pc 2005  200 

5-ports hub med BNC 2005 300 200 

Trådløs telefon Medion 2002 300 200 

Router D-link 2002 350 525 

Sum    4825 

 
Dette er oversigten over hvad vi har fundet af eldele som er brændt 
af som følge af overspændingen. Den er lidt længere end den der blev 
opgivet 27/3-06, da der hen ad vejen dukkede nye skader op. 
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Genanskaffelsespriserne er vores bud på, hvad en genanskaffelse af 
tilsvarende årgang og stand vil koste, bl.a. set i Den Blå Avis og 
Gul & Gratis. 
 
Kabelmodem, Hub, Router, højttalersæt og lydkort har vi anskaffet 
som nyt, for at få gang i pc-systemet igen.” 

 
Klagerens begrundelse: Klageren finder, at indklagede er ansvarlig for 
skaderne. Klageren finder at fejlen kan skyldes snegle i kabelskabet eller at 
0-ledningen i skabet ikke var korrekt spændt. 
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Indklagede afviser at være er-
statningsansvarlig for skaderne, efter såvel produktansvarsloven som efter 
stærkstrømsloven.  
 
Indklagedes begrundelse: Indklagedes forsikringsselskab har meddelt ind-
klagede, at erstatningskravet ikke overstiger forsikringstagerens (indklage-
des) selvrisiko efter produktansvarsloven, hvorfor sagen ikke kan behandles. 
 
Indklagede har afvist, at selskabet i den aktuelle sag skulle have handlet an-
svarspådragende, hvorfor erstatningsansvar ikke anerkendes. 
 
Indklagede har henvist til stærkstrømslovens bestemmelser, hvoraf det om-
kring erstatningsansvar fremgår, at den, der driver et elforsyningsanlæg, 
skal erstatte den skade på person eller gods, som forvoldes af anlægget, 
medmindre det oplyses, at skadelidte selv forsætligt eller uagtsomt har hid-
ført skaden, eller at skaden ikke kunne være afværget gennem den agtpågi-
venhed og omhu, som driften af et elforsyningsanlæg kræver.  
 
Indklagede har gjort gældende, at selskabet ikke har udvist manglende agt-
pågivenhed eller omhu, og at skaden må karakteriseres som et hændeligt 
uheld, som indklagede ikke havde mulighed for at afværge. 
 
Indklagede har til Ankenævnet oplyst,  
 
at kabelskabet er beliggende på indklagedes side af leveringsgrænsen, 
at andre kunder også forsynes fra kabelskabet, 
at kabelskabet ikke er beliggende på klagers grund, 
at kabelskabet er indklagedes ejendom, som også har vedligeholdelses-

pligten, dog således at stikledningen, også den del, der er tilsluttet i 
skabet, er klagerens ejendom, som denne har vedligeholdelsespligten 
for, 

at en af klageren tilkaldt aut. installatør har adgang til skabet, 
at stikledningen blev spændingssat i år 2005, samt 
at indklagede aldrig har konstateret indtrængende snegle. 
at kabelskabet er opsat som nyt i juni 1993, 
at kabelskabet blev efterset den 30. juni 2005, 
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Indklagede har endelig oplyst, at tilkendegivelsen i sagen om snegle alene 
beror på teorier i relation til - om muligt - at finde en konkret årsag til uhel-
det. 
 
Indklagede fremhæver, at kabelskabet fejlrammes ca. 9 måneder efter sene-
ste eftersyn. 
 

BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Foto af kabelskabet. 
 
 
 

   









   

  

        
          

          
      

              
         

      

         
        

         
           

             
          

            
          
 

             
            
           

     

           
          

           
      

              
              

            
          
              

    

              
           

   

 
 






