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RESUMÉ 
1. HR Management & Training har på vegne Aal El-Net og Hjerting Tranforma-

torforening (klagerne) indsendt en klage til Energitilsynet over Sydvest Energi 

Net. Klagen omhandler fastsættelse af Sydvest Energi Nets abonnementsbetaling 

samt manglende gennemsigtighed i prisberegningen af denne.  

 

2. Klagerne finder det ikke rimeligt, at de som selvstændige netselskaber siden 1. 

januar 2003 fortsat skal betale stort set samme abonnementsbetaling til Sydvest 

Energi Net, som da Sydvest Energi Net frem til årsskiftet alene stod for målinger 

og behandling af målingerne på vegne af Aal El-Net og Hjerting Tranformatorfor-

ening.  

 

3. Klagerne påpeger videre, at skæringsdatoen for regulering af abonnementsbeta-

lingen til Sydvest Energi Net bør være 1. december 2002, hvor selskaberne påbe-

gyndte at levere egne måledata.  

 

4. Indklagede Sydvest Energi Net finder, at en del af ansvaret for at opgøre elgen-

nemløbet i selskabets net vil komme til at ligge hos Aal og Hjerting. Herved bliver 

Sydvest Energi Net afhængig af fremmede netselskaber eller disses måleentrepre-

nører. Evt. målefejl forårsaget af Aal eller Hjertings målere vil medføre økono-

misk belastning af Sydvest Energi Nets kunder, idet de to nye netvirksomheder All 

og Hjerting ikke har opsat kontrolmålere i udvekslingspunkterne. Derfor ønsker 

Sydvest Energi Net at bibeholde de hidtidige opsatte ældre målere. Selskabet fin-

der på den baggrund, at en abonnementsbetaling på 4100 kr./målepunkt/år (mod 

tidligere 4800 kr./målepunkt/år) svarer til selskabets nuværende omkostninger til 

aflæsning og afregning m.v.  

 

5. Endelig finder Sydvest Energi Net, at skæringsdatoen for evt. regulering af 

abonnementet bør være 1. januar 2003, idet selskabet var registreret som måleope-

ratør for de to berørte transformerforeninger frem til årsskiftet.  
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AFGØRELSE 
6. Energitilsynet finder på det foreliggende grundlag,  

 At det er i strid med elforsyningslovens § 73, jf. § 77, stk. 1, at Sydvest 

Energi Net fortsat af Aal El-Net og Hjerting Tranformatorforening opkræ-

ver en næsten uændret abonnementsbetaling, svarende til den betaling som 

var gældende da Sydvest Energi Net alene stod for målingerne og behand-

lingen heraf på vegne af Aal El-Net og Hjerting Tranformatorforening;  

 At den relevante regulering af abonnementsbetalingen til Sydvest Energi 

Net efter Energitilsynets vurdering skal ske pr. 1. januar 2003, eftersom 

det er den objektivt konstaterbare dato, hvor måleansvaret efter det oplyste 

kontraktligt overgår fra Sydvest Energi Net til de to nye netvirksomheder, 

jf. elforsyningslovens § 6, stk. 3, jf. § 73.  

 

SAGSFREMSTILLING 
 
KLAGERS ANBRINGENDER 

7. HR Management & Training har på vegne Aal El-Net og Hjerting Tranforma-

torforening (klagerne) i brev af 18. februar d.å. klaget til Energitilsynet over Syd-

vest Energi Net. Klagen omhandler fastsættelse af Sydvest Energi Nets abonne-

mentsbetaling samt manglende gennemsigtighed i prisberegningen af denne.  

 

8. Aal El-Net og Hjerting Tranformatorforening oplyser, at de pr. 1. januar 2003 

som nye selvstændige netvirksomheder overtog håndteringen af data pr. måle-

punkt (71 stk.). De to netselskaber Aal og Hjerting finder det derfor urimeligt, at 

de forsat skal betale næsten samme abonnementsbetaling på 4100 kr./målepunkt/år 

(mod tidligere 4800 kr./målepunkt/år) til Sydvest Energi Net, idet de som netvirk-

somheder har overtaget en betydelig databehandling samt hele håndteringen af og 

betalingen for målerudstyr til fjernaflæsning og automatisk datahåndtering.  

 

9. Klagerne gør videre gældende, at Sydvest Energi Net på et møde har givet ud-

tryk for, at prisberegningen for vindmøller, hvor møllerejerne også ejer måleudstyr 

inkl. fjernaflæsning, vil kunne anvendes som beregningsgrundlag ved afregningen, 

men at Sydvest Energi Net efterfølgende har trukket dette tilbud tilbage. Klagerne 

ser endvidere gerne, at regulering af abonnementsperioden sker pr. 1. december 

2002, da dette var den praktiske skæringsdato for ændret datahåndtering m.v.  

 

10. Endelig påpeges af klagerne, at Sydvest Energi Net fastholder selskabets egne 

målere til kontrolmåling, også selvom de ikke opfylder kravene til timeaflæs-

ning/fjernaflæsning, hvortil kommer, at Eltra ikke har stiller krav om at Sydvest 

Energi Nets egne målere fortsat skal være opsatte. Netvirksomhederne i Aal og 

Hjerting har fået pålagt ekstraomkostninger ikke under 132.000 kr. til etablering af 

nyt måleudstyr.  

 

11. Klagerne henviser endvidere ved brev af 13. maj d.å. til, at de ikke kan sam-

menlignes med en normal kunde, da en sådan har installeret måler(e), som indkø-

bes, installeres, aflæses, vedligeholdes og udskiftes af Sydvest Energi for dennes 

regning. Aal El-Net og Hjerting Tranformatorforening er etableret som selvstæn-

dige og fuldgyldige netvirksomheder pr. 1. januar 2003. Endelig finder klagerne, 

at Sydvest Energi Net kan opnå forskriftsmæssig og dermed tilstrækkelig kontrol 

og datasikkerhed uden de gamle opsatte egne målere. 



ENERGITILSYNET |  Side 3/6 

 
INDKLAGEDES ANBRINGENDER 

12. Sydvest Energi Net bemærker i brev af 10. marts d.å., at Aal og Hjerting fra 

årsskiftet blev to helt selvstændige netområder, med bl.a. egne måleansvar. De to 

nye netvirksomheder er helt omsluttet af Sydvest Energi Net og derfor vil fejl i 

udvekslingsmålerne medføre, at Sydvest Energi Net kommer til at betale for PSO-, 

PP- og nettariffer til det overliggende net som ikke bliver målt.  

 

13. Sydvest Energi Net påpeger videre, at selskabet har bibeholdt egne målere pga. 

tvivl om hvorvidt transformerforeningerne kunne udføre de nødvendige målinger i 

f.m. den endelige markedsåbning. Selskabet har efterfølgende konstateret grave-

rende fejl i måleserier leveret til selskabet fra de to nye netselskabets måleentre-

prenør og finder derfor, at den udmeldte abonnementsbetaling på 4100 

kr./målepunkt/år svarer til selskabets omkostninger til aflæsning og afregning m.v.  

 

14. Endelig finder Sydvest Energi Net, at skæringsdatoen for evt. regulering af 

abonnementet bør være 1. januar 2003, idet selskabet var registreret som måleope-

ratør for de to berørte transformerforeninger frem til årsskiftet.  

 

15. Indklagede henviser endvidere ved brev af 13. maj d.å til, at en del af ansvaret 

for at opgøre elgennemløbet i Sydvest Energi Nets net vil komme til at ligge hos 

Aal og Hjertings måleentreprenør. Herved bliver Sydvest Energi afhængig af 

fremmede netselskabers måleentreprenører. Evt. målefejl forårsaget af Aal eller 

Hjertings målere vil medføre økonomisk belastning af Sydvest Energi Nets kun-

der, idet de to nye netvirksomheder All og Hjerting ikke har opsat kontrolmålere i 

udvekslingspunkterne.  

 

16. Derudover finder Sydvest Energi Net, at der er sket flere tilfælde af fejlmonta-

ge i udvekslingspunkterne med Aal og Hjerting. Antallet af fejl ligger langt uden-

for hvad man kan kalde alm. indkøringsvanskeligheder.  

 

17. Afslutningsvis henviser Sydvest Energi Net til, at det i selskabets netbenyttel-

sesaftale er anført, at det er Sydvest Energi Net som opsætter, ejer, vedligeholder 

og kontrollerer udstyr til måling af leveret elektricitet, noget som omfatter alle 

typer netkunder, fra store industrikunder til alm. husstande.  

 

18. Sydvest Energi Net finder således, at det er leverandøren af en ydelse som 

opgør ydelsens omfang. Det kan ikke være kunden som suverænt opgør, hvor stor 

en ydelse denne har modtaget fra sin leverandør. 

 
SYSTEMANSVARETS ANBRINGENDER 

19. I et høringssvar af 8. april d.å., fra det systemansvarlige selskab for Jyl-

land/Fyn, Eltra, påpeges det, at der ikke eksisterer et forskriftsmæssigt grundlag 

for, at Sydvest Energi Net selv fortsat skal være i stand til at måle transporter gen-

nem sit net. Der er i systemansvarets område udpeget en og kun en måleransvarlig, 

for daglig indsendelse af målte og kontrollerede tidsserier til systemansvaret og 

andre legitime modtagere af måledata.  

 

20. Hvis gamle målere bibeholdes, er det efter Eltras opfattelse interne hensyn som 

må ligge til grund i Sydvest Energi.  
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21. For så vidt angår måleproblemer, har der alle steder været indkøringsproble-

mer, men Eltra finder ikke, at der har været ekstraordinære problemer hos de to 

nye netselskaber. Resultaterne af dataudvekslingen med de nye netselskaber har 

været uden problemer efter årsskiftet.  

 

LOVGRUNDLAG 
22. Energitilsynet kan efter § 2, stk. 1 i bek. nr. 163 af 26. februar 2000 om Ener-

gitilsynets opgaver behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser, 

hvor kompetencen ikke efter elforsynings- eller varmeforsyningsloven er henlagt 

til en anden myndighed.  

 

23. Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at 

være i strid med bestemmelserne i elforsyningsloven, kan tilsynet give pålæg om 

ændring af priser og betingelser, jf. lovens § 77, stk. 1.  

 

24. Efter elforsyningslovens § 6, stk. 3 skal kollektive elforsyningsvirksomheder 

stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rime-

lige og ensartede vilkår.  

 

25. Det følger endvidere af elforsyningslovens § 73, at de kollektive elforsynings-

virksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rime-

lige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger 

de enkelte køberkategorier giver anledning til.  

 

26. Efter lovens bemærkninger må der eksempelvis ikke krydssubsidieres til fordel 

til bestemte kategorier.  

 

27. Endvidere indeholder elforsyningsloven en række bestemmelser angående 

måling.  

 

28. Efter lovens § 20, stk. 1, nr. 4 skal netselskabet måle levering og aftag af elek-

tricitet i nettet. Efter lovens bemærkninger har bevillingshaveren pligt til at opfyl-

de de krav som systemansvaret måtte have fastsat efter lovens § 28, stk. 3., nr. 10 

til måling og indsamling af data.  

 

29. En netvirksomhed skal herudover efter lovens § 22, stk. 1, nr. 2 måle den elek-

tricitet, der transporteres igennem virksomhedens net. Efter § 22, stk. 2 skal net-

virksomheden samarbejde med den systemansvarlige virksomhed ved udførelsen 

af de i stk. 1 nævnte opgaver. Efter § 22, stk. 3 skal netselskabet forsyne brugere 

af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, der transporte-

res gennem virksomhedens net.  

 

30. Endvidere følger af elforsyningslovens § 28, stk. 3, nr. 10, at systemansvaret 

skal udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger. Ifølge bemærkninger-

ne til loven fremgår det blandt andet, at måling af energistrømmene i systemet i 

forbindelse med den øgede markedsåbning er et vigtigt element til afregning af 

alle foretagne transaktioner, herunder elhandler i elmarkedet. Det er væsentligt, at 

målingen foretages korrekt og efter samme principper i hele det sammenhængende 

forsyningsområde.  
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31. Hertil uddybes mere udførligt i bek. nr. 444 af 11. juni 2002 om systemansvar-

lig virksomhed og anvendelse af transmissionsnettet m.v., at systemansvaret har 

en række beføjelser til udstedelse forskrifter om bl.a. måling.  

 

32. De systemansvarlige selskaber har anmeldt forskrifter vedrørende måling til 

Energitilsynet (jf. Elkraft Systems forskrift D1 hhv. Eltras forskrifter B og D1). 

Heri er blandt andet angivet, at der knyttes en og kun en måleansvarlig til hver 

afregningsmåler.  

 

BEGRUNDELSE 
33. Som nævnt anføres i elforsyningslovens § 73, at de kollektive elforsynings-

virksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rime-

lige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger 

de enkelte køberkategorier giver anledning til  

 

34. Generelt skal tariferingen efter praksis afspejle de omkostninger, som for en 

elforsyning er forbundet med at levere elektricitet til en bestemt bruger eller grup-

pe heraf.  

 

35. Et generelt princip som fortsat tilsigtes er, at hver forbruger eller gruppe heraf 

betaler de omkostninger man selv er årsag til.  

 

36. I den konkrete sag har Sydvest Energi Net ikke mere som før den fulde mar-

kedsåbning samme opgaver til måling m.v. Abonnementsbetalingen er af selskabet 

nedsat fra 4800 kr./målepunkt/år til 4100 kr./målepunkt/år.  

 

37. De to nye netvirksomheder har med eget måleansvar fra årsskiftet 2002/2003 

efter det oplyste overtaget en betydelig databehandling samt hele håndteringen af 

og betalingen for målerudstyr til fjernaflæsning og automatisk datahåndtering.  

 

38. Netvirksomhederne i Aal og Hjerting har endvidere efter det oplyste fået på-

lagt ekstraomkostninger på ikke under 132.000 kr. til etablering af nyt målerud-

styr.  

 

39. Der er ikke ifølge Eltras oplysninger et forskriftsmæssigt grundlag for, at Syd-

vest Energi Net fortsat selv skal kunne måle transporter gennem netvirksomhedens 

net, jf. at der indenfor systemansvarets område kun udpeges en og kun en måleran-

svarlig med henblik på daglig indsendelse af målte og kontrollerede tidsserier til 

systemansvaret samt andre modtagere af måledata. I det omfang de hidtidige måle-

re derfor bibeholdes kan det alene skyldes Sydvest Energi Nets egne interesser, 

dvs. forhold som er klagerne uvedkommende.  

40. For så vidt angår det anførte om, at Sydvest Energi Net omfavner begge de to 

nye netselskaber og at en del af ansvaret for at opgøre elgennemløbet i Sydvest 

Energi Nets net så vil ske ved de to nye netvirksomheder, hvorved at eventuelle 

målefejl forårsaget af Aal eller Hjertings målere kan indebære en økonomisk be-

lastning for Sydvest Energis kunder, skal bemærkes, at sådanne måleproblemer 

ligeledes kan gå den anden vej. Hermed menes, at evt. måleproblemer i de øvrige 

net som støder op til Sydvest Energi Nets net eller hos Sydvest Energi Net ligele-

des kan indvirke på udvekslingen til ugunst for andre netselskaber som støder op 

til Sydvest Energi Net.  
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41. De to nye netselskaber er tildelt bevilling af Energistyrelsen og er som sådan 

omfattet af en række krav til måling og registrering på lige fod med Sydvest Ener-

gi Net. De to nye netselskaber er således ikke mere at betragte som alm. forbruge-

re, men er defineret som netvirksomheder med pligter mht. måling i elforsynings-

lovens forstand, jf. nærmere lovens §§ 20 og 22. Med andre ord er Sydvest Energi 

Net, Aal El-Net og Hjerting Tranformatorforening ligeværdige parter.  

 

42. Endvidere har de af Sydvest Energi Net omtalte måleproblemer ikke ifølge 

systemansvaret medført, at der i forhold til Aal El-Net og Hjerting Tranformator-

forening har eksisteret ekstraordinære problemer hos de to sidstenævnte netvirk-

somheder. Der har alle steder i systemansvarets ansvarsområde eksisteret visse 

indkøringsproblemer ved markedsåbningen. Resultaterne af dataudvekslingen med 

de nye netselskaber har dog øjensynligt været uden problemer efter årsskiftet. På 

den baggrund findes der ikke at være grundlag for fortsat næsten fuld abonne-

mentsbetaling begrundet i et ønske om dobbeltmåling.  

 

43. Sydvest Energi Net har ikke sandsynliggjort eller fremlagt beregninger, som 

giver formodning om, at abonnementsbetalingen alene skal nedsættes til 4100 kr., 

jf. den efter det oplyste betydelige overflytning til netvirksomhederne Aal og Hjer-

ting af funktioner som håndtering af og betaling for måleudstyr i forbindelse med 

fjernaflæsning samt datahåndtering.  

 

44. På denne baggrund finder Energitilsynet, at der kan rettes indvendinger imod 

niveauet for Sydvest Energi Nets opkrævede abonnementsbetalinger, jf. elforsy-

ningslovens § 73, jf. § 77, stk. 1.  

 

45. Afslutningsvis finder Energitilsynet, at den relevante regulering af abonne-

mentsbetalingen til Sydvest Energi Net skal ske pr. 1. januar 2003, eftersom det er 

den objektivt konstaterbare dato, hvor måleansvaret efter det oplyste kontraktligt 

overgår fra Sydvest Energi Net til de to nye netvirksomheder Aal El-Net og Hjer-

ting Tranformatorforening, jf. elforsyningslovens § 6, stk. 3, jf. § 73. 

 

 
 

 


