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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 29. april 2006. 
 
Påklaget beløb: Betaling for reparation af softicemaskine, ca. 7.500 kr. 
inkl. moms. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 3. maj 2006. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: (5. maj 2006, 23. maj 2006) 
og 9. august 2006. 
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 23. august 2006. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 27. september 2006. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 1. december 2006. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Natten til lørdag den 29. april 2006 forsvandt strømmen på 1 fase i 

 i Nykøbing F, da indklagede på grund af en sprungen sikring i stationen, 
havde en driftsforstyrrelse på forsyningsnettet. 
 
Klager har oplyst, at kl. 8.00 lørdag morgen var fejlen endnu ikke udbedret, 
og de maskiner som kunne køre på 2 faser, herunder softicemaskinen, fun-
gerede normalt. Klager har endvidere oplyst, at det øjeblik, strømmen blev 
genetableret på den afbrudte fase, kom der en mærkelig lyd fra softicema-
skinen og den lugtede brændt. Klager har endelig oplyst, at både viceværten 
og klagers lokale elektriker kan bekræfte dette. 
 
Klager har første gang rettet henvendelse til indklagede i brev af 3. maj 
2006 og gjort opmærksom på skaden. Efterfølgende har der været en korre-
spondance mellem klager og indklagede om erstatningskravet. 
 
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Krav om betaling af reparation af softicemaskinen - ca. 
7.500 kr. inkl. moms. 
 
Klagerens begrundelse: Softicemaskinens sammenbrud skyldes enten un-
der- eller overspænding på tidspunktet for genetablering af strømmen efter 
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strømafbrydelse i 1 fase, dvs. mens indklagedes montører arbejdede på net-
tet.  
 
Til støtte herfor har klager oplyst, at to teknikere uafhængig af hinanden i 
forbindelse med gennemgang og reparation af softicemaskinen har konstate-
ret at maskinen er brændt sammen, fordi der har været overspænding på ma-
skinen, og den ene tekniker oplyser specifikt, at hans erfaring er, at den mest 
sandsynlige årsag enten er overspænding eller underspænding i den eksterne 
strømforsyning.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav:  
 
Indklagede er ikke erstatningsansvarlig og indklagede har ikke handlet uagt-
somt. Indklagede henviser i øvrigt klager til egen erhvervsforsikring.  
 
Indklagedes begrundelse: Indklagede bestrider ikke, at skaden på softice-
maskinen kan skyldes underspænding som følge af den overbrændte sikring 
i elforsyningsnettet. Men indklagede har anført, at skaden er påført maski-
nen i den periode, hvor indklagedes levering var mangelfuld, men at skaden 
først blev tydelig og kunne konstateres i det øjeblik, den normale elforsy-
ning vendte tilbage. Strømafbrydelse eller mangelfund levering er ikke en 
fejl eller defekt i henhold til loven om produktansvar. 
 
Indklagede har anført, at overfor erhvervsdrivende er indklagede ikke an-
svarlig overfor driftstab, ej heller avancetab eller andet indirekte tab, med-
mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra indklagedes side. 
Indklagede har henvist til § 7 i sine leveringsbetingelser: 
 

§ 7. Ansvar 
7.1 Ansvar generelt 
SEAS-NVE’s ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til disse leveringsbe-
tingelser, er bl.a. reguleret af Købeloven, Stærkstrømsloven og Produktan-
svarsloven. Derudover er ansvaret reguleret af almindelige regler, der ikke er 
lovbestemt, men er funderet på retsgrundsætninger og retspraksis. 
7.2 Ansvarsbegrænsning ved forsinkede eller mangelfulde ydelser 
SEAS-NVE er alene ansvarlig for forsinkede ydelser, herunder strømafbrydel-
ser, eller for mangelfulde ydelser, herunder spændings- og frekvensfald, hvis 
SEAS-NVE, eller nogen SEAS-NVE hæfter for, har handlet uagtsomt. SEAS-
NVE er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, li-
gesom SEAS-NVE ikke er ansvarlig for tab af data. 
SEAS-NVE’s erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvars-
pådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstan-
dens slid og ælde. 
7.3 Ansvarsbegrænsning ved produktansvar (skader på personer eller 
ting) 
I det omfang ufravigelige regler i bl.a. Stærkstrømsloven og Produktansvars-
loven ikke hindrer en begrænsning af SEAS-NVE’s ansvar, gælder følgende: 
• SEAS-NVE er i forhold til erhvervsdrivende alene ansvarlig, hvis det påvises, 
at skaden er forvoldt ved uagtsomhed hos SEAS-NVE eller nogen, SEAS-
NVE hæfter for. 
• SEAS-NVE er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirek-
te tab, ligesom SEAS-NVE ikke er ansvarlig for tab af data. 
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SEAS-NVE’s erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvars-
pådragende forhold. Flere skader opfattes i forhold til denne bestemmelse 
som én skade, hvis de udspringer af samme ansvarspådragende forhold. Ved 
erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde. 
7.4 Force majeure 
SEAS-NVE er under alle omstændigheder ansvarsfri, hvis der indtræder force 
majeure eller force majeure-lignende situationer, herunder ledningsbrud på 
grund af en kombination af isbelægninger og vind, saltbelægninger på isolato-
rer, lyn, skypumper, orkaner eller andre naturkatastrofer, nedstyrtende gen-
stande, edb-manipulation eller strejke. 

 
 

ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ER-
HVERVSFORBRUGERE 
 
Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompetence: 
 

§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og 
energiselskaber. 
Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende for-
brugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tje-
nesteydelser i forbindelser hermed. … 
… 
Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen 
ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. 

 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Ved modtagelse af klagen har sekretariatet orienteret klager om ankenæv-
nets kompetence vedrørende erhvervsklager, ligesom klager blev orienteret 
om, at klagen indledningsvis ville blive forelagt nævnet med henblik på af-
gørelse om nævnets kompetence.  
 
Klageren har vedrørende kompetencen anført, at klager bør have ret til at få 
erstatning, da klager ligesom private forbrugere er kunde hos indklagede og 
betaler regninger som alle andre. Klager har oplyst, at den årlige omsætning 
er i størrelsesordenen 700.000 kr. ekskl. moms. 
 
Indklagede har ikke fremsat bemærkninger i relation til ankenævnets kom-
petence eller nedlagt påstand om sagens afvisning. 
 
Ifølge CVR er klager registret som enkeltmandsvirksomhed indenfor choko-
lade- og konfektureforretninger med 1 ansat. 
 
 
 



  

            
          

         
 

           
         

       

          
               

           
  

        
            
     

         
           

 

         
          

           
           

         
            

          
         

  

     

 

 






