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AFGØRELSE 
Ankenævnet kan ikke give forbrugeren,  medhold i 
det fremsatte krav mod energiselskabet Ørsted Salg & Service A/S. 
 
Energiselskabet skal foretage en forholdsmæssig, lineær fordeling af for-
bruget på de enkelte afregningsår for perioden fra den 15. september 2014 
til den 31. maj 2017.  
 
Herefter skal energiselskabet beregne kravet ved anvendelse af de enheds-
priser, der har været gældende for de enkelte afregningsår.  
 
Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 
1, i ankenævnets vedtægter. 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal ikke tilbagebetales til forbrugeren, 
jf. § 26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 
 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om elforbrug på forbrugerens tidligere adresse 

 2600 Glostrup. 
 
Forbrugeren fraflyttede ejendommen den 14. maj 2017, og blev afmeldt 
elforsyningen pr. 31. maj 2017.  
 
Boligselskabet sendte den 7. juni 2017 en mail til selskabet med en måleraf-
læsning på 96.197 kWh.  
 
Selskabet sendte den 27. juni 2017 en slutopgørelse til forbrugeren, som 
imidlertid var basseret på et skøn, da aflæsningen oplyst af boligselskabet 
ikke nåede at komme i betragtning. Derfor sendte selskabet en regulerings-
regning af slutopgørelsen den 21. juli 2017. Denne opgørelse viste et uaf-
regnet forbrug på 3.020 kWh.  
 
Forbrugeren henvendte sig efterfølgende til selskabet, og gjorde gældende 
at der måtte være sket en fejl ved aflæsningen af måleren.  
 
Der var en del korrespondance mellem parterne, som dog ikke kunne nå til 
enighed.  
 
Sagen blev sendt til inkasso den 19. november 2017, og herefter indbragt 
for nævnet.  
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NÆVNETS VURDERING 
Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt 
med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. 
 
Leverings- og kontraktretlige forhold 
Det fremgår af elforsyningslovens § 6 b, at en elhandelsvirksomhed, som 
tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, på anmodning 
om levering og mod betaling som hovedregel skal levere ethvert elprodukt 
til husholdningsforbrugere inden for det eller de netområder, hvor elhan-
delsvirksomheden tilbyder elprodukter. Leveringspligten er yderligere 
reguleret i elforsyningslovens § 6 b, stk. 2-8. 
 
For at der kan leveres elektricitet til en elforbruger, er det i elforsyningslo-
vens § 6 forudsat, at der foreligger en aftale herom mellem elforbrugeren 
og en elhandelsvirksomhed. Minimumskravene til indholdet af en aftale om 
levering af elektricitet fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om elhandelsvirk-
somhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektri-
citet til elkunder (elleveringsbekendtgørelsen). Herudover skal aftalen næ-
remere beskrive henholdsvis elforbrugerens og elhandelsvirksomhedens 
rettigheder og forpligtelser i kundeforholdet. 
 
Elforbrugeren betaler for både brug af elnettet og transport af elektricitet 
til den valgte elhandelsvirksomhed. Elforbrugeren har således ikke noget 
direkte kundeforhold til netselskabet vedrørende den løbende betaling for 
net- og transportydelser.  
 
Når elforbrugeren indgår en aftale med en elhandelsvirksomhed om køb af 
elektricitet, indgår elforbrugeren automatisk også en aftale om de nettekni-
ske forhold med det netselskab, der ejer distributionsnettet i det netområ-
de, hvor leveringsaftalens målepunkt (installationsadresse) er beliggende. 
 
Kundens og netselskabets rettigheder og forpligtelser fremgår af tilslut-
ningsbestemmelserne, som gælder i netselskabets forsyningsområde. Til-
slutningsbestemmelserne gælder, uanset om parterne har bekræftet dem 
ved en underskrift. Hvis forbrugeren ønsker det, kan parterne tiltræde til-
slutningsbestemmelserne ved underskrift. Forbrugerens og netselskabets 
rettigheder og forpligtelser følger desuden af lovgivningen samt af retnings-
linjer mm., der er fastsat af netselskabet. 
 
Aftaleforholdet for forbrugerens elforsyning er således reguleret af aftaler-
ne mellem forbrugeren og elhandelsvirksomheden og dennes leveringsbe-
tingelser samt netselskabets tilslutningsbestemmelser. Endvidere er kun-
deforholdet omfattet af de nævnte elforsyningslove, den tidligere 
forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse og den nuværende elleveringsbe-
kendtgørelsen, suppleret med øvrig lovgivning, herunder bl.a. aftale-, for-
brugeraftale- og købeloven. 
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Aflæsningen / elforbruget 
Nævnet lægger på baggrund af de foreliggende oplysninger til grund, at 
boligselskabets aflæsning på 96.197 kWh var korrekt, at selskabet således 
kunne lægge denne oplyste målerstand til grund for beregning af slutopgø-
relsen.  
 
Nævnet konstaterer, at selskabet sendte en slutopgørelse til forbrugeren 
den 27. juni 2017 basseret på et skøn. Aflæsningen fra boligselskabet blev 
således først sendt på en reguleringsregning af slutopgørelsen den 21. juli 
2017. Hertil bemærker nævnet, at der i slutopgørelsen pr. 27. juni 2017 er 
taget forbehold for ændringer, og disse er sket indenfor kort tid, hvorfor 
reguleringen var berettiget.  
 
Lineær fordeling af forbruget 
Udfra det oplyste, er der ikke foretaget aflæsninger i al den tid forbrugeren 
har boet på adressen, dvs. at forbruget har været skønnet. Selskabet kræver 
dermed betaling for et elforbrug, som kan stamme fra perioden 2014 til 
2017. Den sidste modtagne aflæsning var den 15. september 2014. Herefter 
blev måleren først aflæst ved flytningen den 31. maj 2017 (aflæsning fore-
taget den 22. maj 2017).   
 
Det er ikke muligt ud fra de foreliggende oplysninger at fastlægge, hvornår 
det efterregulerede antal kilowatt-timer rent faktisk er forbrugt i perioden.  
 
Nævnet finder herefter, at der skal foretages en lineær beregning af forbru-
get, da det ikke er sandsynligt, at hele merforbruget skulle være forbrugt 
lige op til fraflytningen. 
 
Lineær beregning indebærer, at merforbruget deles ligeligt op i de antal år 
hvor der er skønnet. Herefter skal forbruget afregnes til prisen der var gæl-
dende i de enkelte år. 
 
Inkassoomkostninger samt krav om kompensation 
Nævnet konstaterer, at selskabet sendte kravet til inddrivelse via inkasso 
den 19. november 2017. Der er enighed om, at parterne talte sammen pr. 
telefon den 24. oktober 2017, og at de aftalte at sætte opkrævningen i bero. 
Selskabet har oplyst, at der blev aftalt en frist på 14 dage, og inddrivelsen af 
kravet ved inkasso først blev indledt efter denne frist. Nævnet lægger disse 
oplysningerne til grund og finder derfor, at det er forbrugeren, der har be-
visbyrden for, at aftalen var gældende for en længere periode. Denne bevis-
byrde har forbrugeren ikke løftet. 
 
Ifølge nævnets vedtægter § 25 betaler ingen af parterne omkostninger ved 
nævnsbehandlingen til den anden part. Dette omfatter også den tid, som er 
forbrugt i forbindelse med sagen. 
 
Forbrugeren får derfor ikke medhold.  
 






