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AFGØRELSE 
Selskabet, NRGi Elhandel A/S, skal tilbagebetale 2.762,50 kr. til forbruge-
ren, , vedrørende et gebyr for undersøgelse af en elmåler. 
 
Selskabet betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 
8.500 kr. inkl. moms til nævnet.  
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af nævnet til forbruge-
ren. 
 
NÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

SAGSRESUMÉ 
Sagen drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har ret til tilbagebetaling af 
2.762,50 kr. fra selskabet vedrørende et gebyr for undersøgelse af elmåle-
ren på adressen,  (herefter benævnt for-
brugsadressen). 
 
Den 27. april 2021 kontaktede forbrugeren selskabet for at tale om sit for-
brug. Ifølge selskabet drøftede parterne muligheden for foretagelse af en 
målerundersøgelse af elmåleren på forbrugsadressen, og selskabet oplyste i 
den forbindelse, at en målerundersøgelse ville koste ca. 1.400 kr. 
 
Ved e-mail af 29. april 2021 til forbrugeren kvitterede selskabet for telefon-
samtalen med forbrugeren og oplyste, at det ifølge netselskabet vil koste ca. 
1.400 kr. for et ”tilsyn” af elmåleren på forbrugsadressen, og at det var gra-
tis, hvis der ikke var noget galt med elmåleren. 
 
Den 21. december 2021 kontaktede forbrugeren selskabet. Ifølge selskabet 
anmodede og accepterede forbrugeren, at selskabet sendte en formular til 
netselskabet, Radius Elnet A/S, med anmodning om foretagelse af en un-
dersøgelse af elmåleren. Ifølge forbrugeren accepterede han ikke en aftale 
om, at der skulle foretages en målerundersøgelse. 
 
Den 22. december 2021 modtog netselskabet fra selskabet en anmodning 
om at foretage en undersøgelse af elmåleren på forbrugsadressen. 
 
Den 4. januar 2022 nedtog netselskabet elmåleren på forbrugsadressen og 
udskiftede den med en ny fjernaflæst elmåler. 
 
Den 7. januar 2022 kontaktede forbrugeren selskabet og udtrykte bekym-
ring over, at netselskabet havde udskiftet elmåleren og sendt den nedtagne 
elmåler til undersøgelse uden hans forudgående anmodning herom. 
 
Ved brev af 24. januar 2022 til forbrugeren oplyste netselskabet, at der nu 
var foretaget en undersøgelse af elmåleren på et målerlaboratorium, og at 
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elmålerens nøjagtighed opfyldte de gældende krav. Netselskabet oplyste 
endvidere, at det pålagde et gebyr på 2.763 kr. for målerundersøgelsen, og 
at beløbet ville blive opkrævet af selskabet. Netselskabet vedlagde kalibre-
ringscertifikatet fra målerlaboratoriet.  
 
Ved e-mail af 26. januar 2022 til forbrugeren oplyste selskabet, at det havde 
modtaget svar på målerundersøgelsen, og at der ikke var fundet fejl på el-
måleren. Selskabet ville derfor viderefakturere et gebyr for målerundersø-
gelsen på forbrugerens næste faktura fra selskabet. 
 
Ved e-mail af 26. januar 2022 til selskabet klagede forbrugeren over ud-
skiftningen af elmåleren og det pålagte gebyr. Forbrugeren oplyste, at han 
havde lavet en aftale med selskabet om, at netselskabet skulle sende en 
mand ud til forbrugsadressen, og at netselskabet skulle kontakte ham, in-
den det gjorde noget. Forbrugeren oplyste endvidere, at netselskabet uden 
hans samtykke havde udskiftet elmåleren, og at han derfor ikke ville betale 
for udskiftningen. 
 
Parterne korresponderede herefter uden at nå til enighed og den 8. februar 
2022 klagede forbrugeren til nævnet. 
 
Ved faktura af 17. februar 2022 opkrævede selskabet forbrugeren for en 
række poster herunder 2.762,50 kr. vedrørende gebyr for målerundersø-
gelse. 
 

---0--- 
 
Selskabet har under sagens behandling i nævnet oplyst, at forbrugeren har 
betalt gebyret for målerundersøgelse på 2.762,50 kr. under protest. Selska-
bet har endvidere oplyst, at det den 21. december 2021 har foretaget en 
logning af parternes telefonsamtale, og det fremgår af logningen at måler-
tjek er sendt til HUB. 
 

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. 
 
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 
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levering af elektricitet fremgår af § 3 i elleveringsbekendtgørelsen (be-
kendtgørelse nr. 2648 af 28. december 2021 om elhandelsvirksomhedernes 
opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elfor-
brugere). Herudover skal aftalen nærmere beskrive henholdsvis elforbru-
gerens og elhandelsvirksomhedens rettigheder og forpligtelser i kundefor-
holdet. 
 
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. 
 
Forbrugeren og netselskabets rettigheder og forpligtelser fremgår af til-
slutningsbestemmelserne, som gælder i netselskabets forsyningsområde. 
Tilslutningsbestemmelserne gælder, uanset om parterne har bekræftet 
dem ved en underskrift. Hvis forbrugeren ønsker det, kan parterne tiltræde 
tilslutningsbestemmelserne 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 elforsyningsloven og elleveringsbekendtgørelsen 
suppleret med øvrig lovgivning, herunder bl.a. aftale- og forbrugeraftalelo-
ven. 
 
Gebyr for målerundersøgelse 
Det fremgår af sagen, at forbrugeren og selskabet har korresponderet ved-
rørende elmåleren på forbrugsadressen, og at selskabet ved e-mail af 29. 
april 2021 til forbrugeren har oplyst, at det vil koste ca. 1.400 kr. for et ”til-
syn” af elmåleren. 
 
Det fremgår endvidere af sagen, at forbrugeren og selskabet herefter er 
uenige om, hvorvidt forbrugeren har bestilt en målerundersøgelse hos sel-
skabet. 
 
Endelig fremgår det af sagen, at selskabet har opkrævet forbrugeren 
2.762,50 kr. for en målerundersøgelse, som forbrugeren har betalt, og at 
forbrugeren kræver beløbet tilbagebetalt af selskabet.   

 
Ifølge dansk rets almindelige principper er det den part, der gør et krav 
gældende, der skal dokumentere, at kravet består. I dette tilfælde opkræver 
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selskabet 2.762,50 kr. for en ydelse i form af en undersøgelse af forbruge-
rens elmåler, og det er således selskabet, der skal dokumentere, at der er 
indgået en aftale herom med forbrugeren. 
 
Nævnet har anmodet selskabet om at indsende dokumentation for, at for-
brugeren har bestilt en målerundersøgelse. 
 
Selskabet har som svar herpå henvist til en telefonlogning af 21. december 
2021, hvoraf det fremgår, at måler-tjek er sendt til HUB. 
 
På det foreliggende grundlag vurderer nævnet, at selskabet ikke har doku-
menteret, at forbrugeren har bestilt en målerundersøgelse.  
 
Det forhold, at selskabet har oplyst forbrugeren om, at et ”tilsyn” af elmåle-
ren vil koste ca. 1.400 kr., kan ikke føre til et andet resultat. 
 
Selskabet var derfor ikke berettiget til at opkræve forbrugeren for måler-
undersøgelsen, og forbrugeren har således ret til tilbagebetaling af 2.762,50 
kr. vedrørende målerundersøgelsen. 
 
Sagsomkostninger og klagegebyr  
Nævnet beslutter i denne sag, at selskabet skal betale sagsomkostninger til 
nævnet, jf. § 27, stk. 1, nr. 1, i nævnets vedtægter. Beløbet udgør 8.500 kr. 
inkl. moms, jf. vedtægternes § 27, stk. 2. Beløbet betales senest 30 dage 
efter den dato, der er anført på den faktura, som Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen udsender på nævnets vegne. Ved betaling efter forfaldsdag, jf. 
rentelovens § 3, stk. 1, forrentes beløbet efter rentelovens § 5, stk. 1. 
 
Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen på nævnets vegne ved overførsel til den bankkonto, som 
forbrugeren har anvist, jf. § 26, stk. 2, nr. 1, i nævnets vedtægter. 
 
ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 30. MAJ 2022.  
 
 

 
Poul Gorm Nielsen   

Formand  

 
 /  
  Emil Kamp Kirkeby 

Jørgensen 
  Sagsbehandler 
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