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Høring over udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet i slutforbruget 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte bekendtgørelse om måling af elektricitet i 

slutforbruget i høring.  

Baggrund og indhold 

Det foreslås, at bekendtgørelsen ændres med henblik på, at der i bekendtgørelsen 

indsættes et pålæg til netvirksomhederne om, at der fremadrettet skal opsættes 

summationsmålere hos egenproducenter. De egenproducenter som allerede har fået opsat 

en fasemåler vil efter bekendtgørelsesforslaget få mulighed for at anmode om at få opsat en 

summationsmåler mod egenbetaling.  

 

Baggrunden for ændringen er resultatet af en analyse af de økonomiske forskelle mellem 

fase- og summationsmålte egenproducenter, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe med 

deltagere fra Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Dansk Energi. Arbejdsgruppen fandt, at 

den foreslåede ændring vil udgøre en enkel og omkostningseffektiv løsning, som sikrer, at 

der kun udskiftes elmålere hos de egenproducenter, som har en økonomisk fordel, der kan 

opveje omkostningerne. 

  

Netvirksomhedernes omkostningsramme og forrentningsramme kan i medfør af 

bekendtgørelsen forhøjes til dækning af meromkostninger ved udskiftning til 

summationsmålere.  
 

Energistyrelsen vurderer, at principperne for agil erhvervsrettet regulering og principperne for 

digitaliseringsklar lovgivning ikke er relevante for de foreslåede ændringer i 

bekendtgørelsesudkastet.  

Bekendtgørelsesændringerne er sendt til notifikation hos Europa-Kommissionen i 

overensstemmelse med direktiv 2015/1535 (informationsproceduredirektivet). 

Ikrafttrædelse  

Det foreslås, at bekendtgørelsen skal træde i kraft d. 1. januar, 2019. 
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Høringsfrist 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest onsdag 

den 5. december 2018.   

Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse 

ens@ens.dk med kopi til akhe@ens.dk fuldmægtig Anne Kathrine Hermansen samt 

angivelse af journalnummer 2018-18335 senest onsdag den 5. december 2018. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Energi-, 

Forsynings- og Klimaudvalg, da bekendtgørelsen skal forelægges for EFK-udvalget, før den 

kan træde i kraft efter § 20, stk. 2, i lov om elforsyning.   

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til: Fuldmægtig Anne Kathrine 

Hermansen akhe@ens.dk eller på tlf. 33 92 75 13. 

 
Med venlig hilsen 

Anne Kathrine Hermansen  

 

 

 


