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Birgitte Farre (SET)

Fra: Otto Skrubbeltrang (SET)

Sendt: 27. maj 2014 09:40

Til: Mathilde Øelund Salskov Jensen (msj@danskenergi.dk)

Emne: Anmeldelse af ændringer til Dansk Energis vejledning "Leveringsbestemmelser - Net 

(netbenyttelsesaftalen)

Til Mathilde Øelund Salskov Jensen, Dansk Energi.  

 

Dansk Energi har i mail af 25. marts 2014 anmeldt tilføjelser til vejledningen ”Leveringsbestemmelser – Net 

(netbenyttelsesaftalen). Dansk Energi har her indsat et nyt afsnit 6.17 i vejledningen om seriel- og 

residualmåling.  Herudover er der i vejledningens afsnit 4.8, 5.1 og 9.3 foretaget konsekvensrettelser som følge 

mulighederne for nu at foretage denne seriel- og residualmåling.  

 

Dansk Energi har endvidere i mail af 7. april 2014 anmeldt ændring til kommentaren til afsnit 6.8 om 

målernøjagtighed og undersøgelser i ”Leveringsbestemmelser – Net (netbenyttelsesaftalen).  

 

Om baggrunden for anmeldelsen af 25. marts 2014 er det oplyst, at Dansk Energi  den 30.  november 2011 anmeldte 

en ændring af tilslutningsbestemmelserne, således at forbrugere, der ønsker en separat tilslutning (et ekstra 

aftagenummer) på deres matrikel til f.eks. en elbil, fik mulighed for at udnytte det eksisterende leveringsomfang og 

dermed undgå at skulle betale et ekstra tilslutningsbidrag.  Der blev dog herved ikke taget stilling til muligheden for 

at foretage seriel måling i forbindelse med delingen. Dansk Energis anmeldelse af 30. november 2011 blev taget til 

efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b af Sekretariatet for Energitilsynet i brev af 16. december 2011.  

 

Dansk Energi har nu udarbejdet en model for, hvordan tredjepartsmåling  kan muliggøres ved at koble en særskilt 

måler til den eksisterende installation til brug for særskilt måling og afregning af en del af strømforbruget på et 

forbrugssted. Det er denne model, der nu er indarbejdet i afsnit 6.17 i de Vejledende Leveringsbestemmelser – Net.  

 

Ifølge den nye bestemmelse i afsnit 6.17  kan netvirksomheden opsætte serielt forbundne timeaflæste målere på et 

forbrugssted, hvis netkunden ønsker det. Ved serielt forbundne timeaflæste målere vises det samlede elforbrug på 

forbrugsstedet på den foranliggende måler. Den bagvedliggende måler viser et selvstændigt forbrug. Ved serielt 

forbundne timeaflæste målere baserer netvirksomheden sin måling af den foranliggende kundes forbrug af 

elektricitet på den residual, der fremkommer ved at fratrække den bagvedliggende målers værdi fra den 

foranliggende målers værdi.  

 

Også en selvstændig tredjepart, f.eks. en kommerciel aktør, kan med netkundens samtykke ligeledes opsætte serielt 

forbundne timeaflæste målere efter samme princip. Tredjeparten vil da i forhold til netvirksomheden blive 

registreret som selvstændig aftager af el på den bagvedliggende måler og i et selvstændigt kundeforhold til 

netvirksomheden. Tredjeparten vil dermed være omfattet af netbenyttelsesaftalen i sin helhed.  

 

Det er endelig i afsnit 6.17 bestemt, at enhver omkostning forbundet med opsætning af serielt forbundne målere 

afholdes af den part, der anmoder om opsætningen.  

 

Konsekvensrettelsen i afsnit 4.8 går på, at netvirksomheden ligeledes kan afbryde en nettilslutning i tilfælde af 

skader og forstyrrelser fra en installation, hvor der foretages seriel- eller residualmåling.  

 

Konsekvensrettelsen i afsnit 5.1 går på, at i tilfælde af serielt forbundne målere, jf. afsnit 6.17, er tilslutningspunktet 

for tredjeparten identisk med installationens tilslutningspunkt til det kollektive net, uanset hvor tredjepartens måler 

er tilsluttet inde i installationen. Endvidere at netvirksomheden ikke er ansvarlig for spændingskvaliteten inde i 

installationen.  

 

Konsekvensrettelsen i afsnit 9.3 vedrørende afbrydelse på grund af restance går på, at  netvirksomheden ligeledes er 

berettiget til at foretage afbrydelse på baggrund af en restance i de tilfælde, hvor der foretages seriel- eller 
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risidualmåling efter 6.17, uanset at dette også kan betyde en afbrydelse af henholdsvis den foran- eller 

bagvedliggende måler. Netvirksomheden skal forinden afbrydelse også give meddelelse herom til den seriel- eller 

residualmålte kunde, der ikke er i restance, men som bliver berørt af afbrydelsen.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at anmeldelsen af 25. marts 2014 er en opfølgning på førnævnte anmeldte 

ændringer af 30. november 2011 i ”Leveringsbestemmelser – Net (netbenyttelsesaftalen), som Sekretariatet for 

Energitilsynet tog til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b i brev af 16. december 2011 med bl.a. den 

begrundelse, at det anmeldte understøttede udviklingen i elsektoren og i markedet. Dels i relation til en mere 

effektiv udnyttelse af elektricitet, bl.a. ved Smart Grid, og dels i relation til en mere udbredt anvendelse af el, 

herunder produktudvikling hos leverandører dels af elprodukter, og dels af eldrevne produkter.  

 

På denne baggrund tager Sekretariatet for Energitilsynet de anmeldte ændringer af 25. marts 2014 i 

”Leveringsbestemmelser – Net (netbenyttelsesaftalen) til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

 

 

Om anmeldelsen af 7. april 2014 om ændring i kommentaren til afsnit 6.8 om målernøjagtighed og undersøgelser i 

”Leveringsbestemmelser – Net (netbenyttelsesaftalen) har Dansk Energi oplyst, at ifølge bestemmelsen i afsnit 6.8 

kan netkunden kræve, at netvirksomheden lader måleren undersøge på et akkrediteret værksted.  

 

I kommentaren til bestemmelser, der er tiltænkt som en vejledning til forståelsen af bestemmelsen,  er anført, at: 

”Det anbefales, at kontrolmåling finder sted på forbrugsstedet, inden måleren nedtages med henblik på 

undersøgelse af målernøjagtighed”.  Dansk Energi ønsker denne sætning fjernet fra kommentaren.  

 

Efter praksis fra Ankenævnet på Energiområdet skal en netvirksomhed, på kundens opfordring, sende en måler på 

akkrediteret værksted samtidig med, at en ny måler udfører målingen i hjemmet, hvorfor en kontrolmåling på 

forbrugsstedet inden nedtagning unødvendiggøres.  

 

Efter Dansk Energis opfattelse kan den gældende kommentar give den opfattelse, at netvirksomheden både skal 

foretage en kontrolmåling på forbrugsstedet, inden måleren nedtages og efterfølgende sende måleren på 

akkrediteret værksted.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at den anmeldte ændring til kommentaren til afsnit 6.8 er en tilpasning til den 

af Dansk Energi anførte praksis fra Ankenævnet på Energiområdet omkring målernøjagtighed og undersøgelser.  

 

På denne baggrund tager Sekretariatet for Energitilsynet den anmeldte ændring af 7. april 2014 til kommentaren til 

afsnit 6.8 i ”Leveringsbestemmelser – Net (netbenyttelsesaftalen) til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 

b.  

 

 

 

 
Med venlig hilsen 
  
Otto Skrubbeltrang 
Specialkonsulent 
Tlf.     +45 4171 5355 
Mail   ots@energitilsynet.dk 
 

 
 

 
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web                     www.energitilsynet.dk 
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