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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: 7. marts 2003 – 9. maj 2004. 
 
Påklaget beløb: Kr. 10.623,59. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 25. oktober 2004. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 31. oktober 2007.  
 
Klageformular modtaget i ankenævnet den: 8. februar 2008. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet den: 11. februar 2008. 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. april 2009. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen drejer sig om slutopgørelsen for el af 25. august 2004 for perioden 7. 
marts 2003 – 9. maj 2004 på kr. 10.623,59. Slutopgørelsen vedrører forbrug 
af el på 6.644 kWh på målernummer 54569 på klagers adresse  
4900 Nakskov (bilag 1).  
 
Klager underskrev købsaftale den 2. marts 2003 og flyttede ifølge CPR ind i 
ejendommen den 31. marts 2003. Ejendommens 1. sal var på det tidspunkt 
udlejet til Dansk Røde Kors, som ved skrivelse af 27. februar 2003 opsagde 
lejemålet til fraflytning pr. den 31. maj 2003.  
 
Ved brev af 25. oktober 2004 rettede klagers advokat henvendelse til ind-
klagede som følge af klagers modtagelse af opgørelse for el. Advokaten op-
lyste, at klager ikke var tilmeldt denne måler, men derimod en anden måler, 
hvor klager havde betalt sin gæld. 
 
Den 9. oktober 2006 fremsendte Købmandstandens Inkasso Service A/S in-
kasso opkrævning til klager.   
 
Advokaten rettede den 12. oktober 2006 på vegne af klager atter henvendel-
se til indklagede. Advokaten henviste til brevet af 25. oktober 2004 og på-
pegede, at indklagede ikke kan gøre krav gældende mod klager. Advokaten 
anmodede indklagede om at fremsende dokumentation for, at klager skrift-
ligt har tilmeldt sig som forbruger på denne måler. 
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Ved brev af 24. oktober 2006 bemærkede indklagedes advokat, at man fast-
holdt kravet. Advokaten oplyste samtidig, at der har været kontrolaflæsnin-
ger på målerne uden, at der blev fundet fejl, og at forbruget var klagers. 
 
Ved brev af 23. november 2006 redegjorde klagers advokat nærmere for sa-
gen. Advokaten anmodede indklagede om atter at se på sagen, da der måtte 
være sket en fejl med hensyn til, hvornår Dansk Røde Kors skulle afmeldes.  
 
I perioden 22. februar 2007 – 16. august 2007 foregik en skriftlig korre-
spondance mellem klagers advokat og indklagedes advokat. Indklagedes 
advokat oplyste at have undersøgt sagen og afviste, at der er sket fejl, som 
anført. Klagers advokat opfordrede til, at der blev udtaget stævning, såfremt 
indklagede fastholdt sit krav.  
 
 
RETSSAGEN 
 
Indklagede udtog 31. oktober 2007 stævning ved Retten i Nykøbing Falster.    
 
Klagers advokat fremsatte 14. december 2007 indsigelse mod kravet, og den 
30. januar 2008 hævede Retten i Nykøbing F. i medfør af retsplejelovens § 
361, nærværende klagesag, hvorefter den overgik til behandling i Ankenæv-
net på Energiområdet. 
  

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Fritagelse for betalingskrav for måler 54569. 
 
Klagerens begrundelse: Klager har gjort gældende at have været tilmeldt 
en anden måler i ejendommen, og at målernummer 54569 tilhørte Dansk 
Røde Kors. Indklagede har derfor begået en fejl med hensyn til, hvornår 
Dansk Røde Kors skulle afmeldes.  
 
Klager har endvidere gjort gældende, at målervisningen er den samme den 
5. januar 2003 og den 6. marts 2003 uagtet, at lejemålet var beboet af en hel 
familie.  
 
Klager har stillet spørgsmål ved, hvordan målerne er blevet aflæst på husets 
1. sal den 6. marts 2003, da klager først fik adgang hertil i forbindelse med 
familiens fraflytning den 13. april 2003. 
 
Klager har oplyst, at aflæsning af elmåler 22354-9 den 15. april 2003 har 
vist et forbrug på 100 kWh i perioden fra den 5. januar 2003, hvorimod må-
ler 5456-9 viste en tællerstand på 124.277 svarende til et forbrug på 6.620 
kWh.   
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BILAG TIL SAGEN 
 

Bilag 1: Opgørelse for perioden 07.03.2003 – 09.05.2004.  

Bilag 2: Diverse rykkerskrivelser. 
 
 
 

   






























