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SAGSFREMSTILLING 
 
Perioden, der klages over: Ingen. 
 
Påklaget beløb: Kr. 6.000 årligt. 
 
Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 21. september 
2008. 
 
Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 24. februar 2009.  
 
Klageformular modtaget i ankenævnet: 27. juni 2009. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 30. juni 2009 
 
Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 18. september 2009. 
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
Sagen angår reducering af antallet af elmålere fra 7 til 1. 
  
Klager er , der udlejer lejligheder til med-
lemmer. Tidligere var der 6 lejemål, som i dag er reduceret til 3. 
 
Ved e-post af 21. september 2008 rettede klager henvendelse til indklagede 
med ønsket om at få reduceret antallet af målere til en hovedmåler.  
 
Indklagede besvarede henvendelsen ved brev af 24. februar 2009. Indklage-
de henviste til bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel må-
ling af el, gas, vand og varme og henviste klager til kommunalbestyrelsen.  
 
Ved brev af 1. marts 2009 rettede klager derfor henvendelse til Teknisk Ud-
valg i kommunen. Der foreligger ikke kopi af svar derfra.  
 
Ved brev af 27. juni 2009 indbragte klager herefter sagen for ankenævnet.  
 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
Klagerens krav: Omlægning til én måler samt tilbagebetaling af abonne-
ment på 6 målere.  
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Klagerens begrundelse: Klager har bemærket at ville betragtes som én 
kunde på samme måde som naturgas og vand.  
 
 
Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Ukendt.  
 
Indklagedes begrundelse: Ukendt, da indklagede ikke har besvaret sekreta-
riatets henvendelser i sagen.  
 
 

SEKRETARIATETS BEHANDLING 
 
Der vedlægges kopi af Dansk Energis ”Tilslutning og adgang til brug af el-
forsyningsnettet” (bilag 1) og Energistyrelsens svar på ”Forespørgsel vedrø-
rende § 6 elforsyningslov (frit valg af el-leverandør)” (bilag 2).  
  

ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL 
ERHVERVSKLAGER  
 
Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompetence:  
 

§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private for-
brugere og energiselskaber. 
 
Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, så-
fremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et 
privat kundeforhold. 

 
Klager har i relation til ankenævnets kompetence ikke anført noget specielt.  
 
Indklagede har ikke besvaret ankenævnets henvendelser i sagen, hvorfor 
det er uvist, om indklagede evt. bestrider ankenævnets kompetence i sagen, 
samt hvorledes indklagede i øvrigt forholder sig til klagerens krav.  
 
 

BILAG 
 
Bilag 1: Dansk Energis Medlemsinformation nr. 47/2007: Tilslutning 

og adgang til brug af elforsyningsnettet. 
 
Bilag 2: Energistyrelsens besvarelse af 09.01.2008: Forespørgsel ved-

rørende § 6 elforsyningslov (frit valg af el-leverandør). 
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Medlemsinformation nr. 47 / 2007 
Politik, love og regler 

Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer: 

ANE 
BILAG nr.: \ 

danskenergi 

Rosenørns Alle 9 
DK 1970 Frederiksberg C 
Tlf: 35 300 400 
Fax: 35 300 401 
e-mail: de@danskenergi.dk 
www.danskenergi.dk 

Dok. ansvarlig: IGL 
Sekretær: jba 
Sagsnr: 99/497 
Doknr: 52 

07-06-2007 

Tilslutning til og adgang til brug af elforsyningsnettet 

Privates mulighed for at etablere egen intern fordelingsmåling i etageejendomme eller 
anden samlet bebyggelse. 

DR 1 program "Kontanten" tirsdag den 5. juni 2007 omtalte muligheden for, at f. eks. en andels
boligforening kan etablere sig i forhold til netselskabet med kun en afregningsmåling vedr. ejen
dommens samlede forbrug, medens der for de bagved liggende selvstændige boliger og andre 
installationsenheder blev foretaget fordelingsmåling ved hjælp af bimålere. 

Det er et spørgsmål, som netselskaberne af og til får stillet. Dansk Energi anbefaler, at net
selskabet giver spørgeren en grundig information om, hvad en sådan model for tilslutning til 
og brug af elnettet indebærer. 

Den beskrevne model for adgang til elnettet er ikke ulovlig eller umulig, ej heller noget net
selskaberne kan forhindre, men de fleste, der oplyses om alle konsekvenser af modellen, 
finder det mindre attraktivt at gå videre med ideen om at spare det årlige abonnement, 
som alene er en umiddelbar indlysende fordel for forbrugerne. 

Ved tilslutning af nye ejendomme kan det også forekomme, at bygherrens rådgiver eller elinstal
latør forespørger, om det er muligt at blive tilsluttet kollektivt, dvs. med en fælles afregnings
måler, hvorefter ejeren/udlejeren selv vil sørge for fordelingsmåling samt opkrævning af betalin
gen for de enkelte beboeres forbrug af el. 

Men både for modellen, hvor eksisterende tilslutninger ønskes ændret til en enkelt afregnings
måler og egne fordelingsmålere og modellen, hvor man ved nytilslutning ønsker at gøre det 
samme, er der en række informationer, som netselskaberne bør give forespørgerne, så de får 
mulighed for på et fuldstændigt grundlag at vurdere, om ideen er god for dem. 
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Der bør gives følgende informationer: 

Det er muligt for en ejendom med flere forbrugere at være tilsluttet elnettet med kun en fælles 
afregningsmåler. 

Man skal dog være opmærksom på følgende: 

Ved nytilslutning til elnettet skal der betales tilslutningsbidrag i overensstemmelse med de an
meldte regler herom. Mange spørgere tror, at man kan slippe for at betale tilslutningsbidraget. 
Det er fejlagtigt, idet bidraget dækker de omkostninger, der er i distributionsnettet, og idet der 
skal betales efter antal boligenheder mv. Dette har intet at gøre med, om der opsættes en af 
netselskabet ejet måler, eller om der etableres fordelingsmåling. 

I nybyggeri og i eksisterende byggeri skal der i dag være individuelt målt elforbrug, jf. bekendt
gørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme nr. 891 af 9.10.1996. Disse bestemmel
ser skal fortsat overholdes. Hver enkelt bolig- eller erhvervsenhed skal således have opsat en 
måler. Der kan således blive en fordyrelse af nybyggeriet i stedet for en besparelse. For eksi
sterende ejendomme skal der opsættes en ny fælles målertavle og muligvis også laves om 
i kabelføringerne. De enkelte aftagesteders leveringsaftale med netselskabet skal opsiges, 
og netselskabets måler skal nedtages og afleveres til netselskabet. 

Bimålere skal opfylde de samme bestemmelser om kvalitet og eftersyn, som er gældende for 
netselskabets målere. 

De enkelte beboere er i de påtænkte modeller ikke kunde hos netselskabet. Ejendommen/ 
boligforeningen får kun en regning fra netselskabet og skal selv administrere fordelingen af 
forbruget samt foretage opkrævning, behandle klager om målerfejl og aflæsningsfejl, førstebe
handle henvendelser om strømafbrydelser og køre eventuelle restancesager over for beboere, 
der ikke betaler. Det er væsentligt for ejendommen/boligforeningen at være klar over, at den 
hæfter for betaling af elregningen fra netselskabet, uanset om den enkelte beboer har betalt 
eller ej. 

Kun ejendommen/boligforeningen får de ydelser, som netselskabet ifølge elforsyningsloven 
skal give forbrugerne, dvs.: 
- give orientering om markedet, 
- give oplysning om elbesparelsesmuligheder, herunder oplyse om den enkeltes elforbrug, og 
- give råd og oplysninger om elsikkerhedsmæssige spørgsmål. 

Der er ingen forpligtelse for ejendommen/boligforeningen til at give disse ydelser til deres 
beboere, idet ejendommen/boligforeningen ikke er netselskaber. De skal således ikke have 
bevilling, idet de ikke forvalter kollektive net. For tæt lav bebyggelse kan forholdene være 
anderledes. Så længe boligforeninger, der omfatter denne boligform, alene administrerer deres 
eget net, og ikke driver kollektive net, skal de ikke have bevilling. Går de videre og driver kollek
tive net, kan de formentlig ikke få bevilling, idet det eksisterende netselskab allerede har bevil
ling for området. 
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De opgaver, som er fastsat i elforsyningsloven, men som ikke løses, er ikke netselskabets 
problem, men det kan være politisk problematisk, fordi det næppe har været meningen med 
elforsyningsloven, at der skulle være forbrugere, der ikke får disse ydelser fra netselskabet. 

Hertil kommer, at den enkelte forbruger ifølge elforsyningslovens § 6 har mulighed for selv 
at vælge sin elleverandør. Dette kan fortolkes således, at en ejer af en ejendom, et boligselskab 
eller en andelsboligforening ikke kan tvinge sine beboere til at acceptere fordelingsmåling, 
idet konsekvensen heraf er, at de enkelte beboere ikke er kunder hos netselskabet. 
Netselskabet kender dem ikke, registrerer ikke deres forbrug, og de har ikke noget aftage
nummer. De har således ingen mulighed for at foretage leverandørskifte. 

Det må imidlertid antages, at den enkelte beboer skal have mulighed for selv at vælge 
elleverandør, idet elforsyningslovens § 6, der giver den enkelte denne ret, formentlig er 
præceptiv, dvs. at den ikke kan fraviges ved aftale. Noget andet er, at beboerne i en ejen
dom/boligforening, så længe de er enige herom, kan aftale at købe el ind samlet. 

Oplysninger om de aftalebetingelser og lovbestemmelser, der regulerer adgangen til 
brug af elnettet: 

Den, der er ejer eller bruger af en installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet det kollektive 
net, kan ved henvendelse til netvirksomheden få netadgang. (Jf. Leveringsbestemmelser- net, 
§ 1.1, 3. afsnit). 

Enhver kan frit vælge elleverandør. Jf. elforsyningslovens § 6 stk. 1, 1. punktum. 

Byggeloven indeholder krav om individuel måling. 
I nybyggeri og i eksisterende byggeri skal der i dag være individuelt målt elforbrug. Den udsted
te bekendtgørelse om individuel måling (Bek. nr. 891 af 9.10.1996) sondrer mellem fordelings
måling og afregningsmåling: 

Ved fordelingsmåling forstås, at for ejendomme, der indeholder flere bolig- og erhvervs
enheder, hvor betaling til forsyningsvirksomheden sker fælles for ejendommen, fordeles for
bruget mellem de enkelte bolig- og erhvervsenheder efter det på fordelingsmålere registre
rede forbrug. 
Ved afregningsmåling forstås, at den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed betaler direkte 
til forsyningsvirksomheden. 

Netselskabernes forpligtelser: 
Ud over at sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet, jf. elforsyningslovens 
§ 20 stk. 1, er netvirksomhederne forpligtet til: 

at informere om kundernes mulighed i markedet ("udføre informationsaktiviteter for at skabe 
størst mulig gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper" jf. elforsy
ningslovens § 22 stk. 1 nr. 5), 
at sikre, at forbrugerne oplyses om mulighederne for elbesparelser, give den enkelte 
elforbruger årlige oplysninger om sit elforbrug mm. (§ 22 stk. 1, nr. 6), 
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at give rådgivning om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til forbrugerne (§ 22 stk. 1 nr. 8) 
at informere forbrugerne om deres rettigheder i relation til forsyningspligt § 22 stk. 1, nr. 10) 
samt forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet 
( § 22 stk. 3). 

Med venlig hilsen 
Dansk Energi 

Ib Gunnar Larsen 
igl@danskenergi.dk 

Dir. tlf. 35 300 410 
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J.nr. 020102/20002-0281 

Ref. tbb/cfe 

Side 1/3 

Forespørgsel vedrørende § 6 elforsyningslov (frit valg af el-leverandør) 

De har ved brev af 9. november 2007 henvendt Dem til Energistyrelsen for at få afklaret, om 
det er i overensstemmelse med elforsyningsloven, at en ejer-/andelsforening sætter en elho
vedmåler op, som samlet måler forbrug af el i ejendommen, mens det individuelle forbrug 
afregnes internt via bimålere i hver enkelt lejlighed. 

Denne fremgangsmåde ville betyde, at der ingen aftaleretlige forhold etableres mellem de 
enkelte ejere/andelshavere og netselskabet. Bimålere kendes ikke formelt af netselskabet og 
det er kun ejer-/andelsforeningen som sådan, som vil opnå status som forbruger i forhold til 
netselskabet. 

Dette har konsekvenser for den enkelte ejer/andelshavers ret til frit at kunne vælge elleveran
dør (jf. § 6, stk. 1, elforsyningsloven). Det har også konsekvenser i forhold til den enkelte 
ejer/andelshavers status som forbruger med ret til indflydelse i netvirksomhedernes bestyrel
ser (jf § 44, stk. 2) og i forhold til netvirksomhedemes informationsforpligtelser over for for
brugeren vedrørende forbrugerens elforbrug og mulighederne for elbesparelser (jf § 22, stk. 
1, nr. 6). 

Energistyrelsen har tidligere accepteret, at der findes bimålere. Energistyrelsen vurderer, at 
elforsyningsloven ikke som sådan forbyder, at der kan opsættes en hovedmåler for hele ejen
dommen og bimålere i de enkelte lejligheder. 

Samtidig understreger Energistyrelsen dog, at opsætning af en hovedmåler med tilknyttede 
bimålere er underlagt nogle begrænsninger. 

Muligheden for at bruge bimålere-afhænger af, hvor i det konkrete tilfælde det kollektive for
syningsnet slutter. Dette bestenu11es som udgangspunkt efter elforsyningslovens definitioner 
og ejerskabet til nettet. Det er således ikke muligt at tilslutte bimålere (i stedet for selvstændi-

Energistyrelsen 
P.rna!iegade 44 
12'.>6 l<'ob,-nhavn K 

!J 33 92 67 00 
Fax 33 11. 4 7 4 ":i 
f ... p':('i i: enst(r;ens.:jl~ 
)'\iww.ens.dk 

Man(i<·19"tur-sdc19. 8,.30--16 
f=,·edag 8.30-1 ::; 30 
C.V'R nr 59 77 87 14 
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ge hovedmålere) i en situation, hvor dette vil betyde at man så inddrager det kollektive forsy
ningsnet i forbindelserne mellem hovedmåler og bimålere. Bi.målere kan kun opsættes, hvor 
forbindelser mellem hovedmåler og bimålere kan betragtes som internt fordelingsnet. 

Hvis dette er tilfaldet, forudsætter brug afbimålere endvidere, at den enkelte ejer/andelshaver 
er enig i, at der sættes en bimåler op i den pågældendes lejlighed. Endvidere skal eje
re/andelshavere, som på et senere tidspunkt ønsker at etablere et individuelt aftaleforhold med 
netselskabet, have mulighed for det. 

Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at forbrugerens grundlæggende ret til frit at 
kunne vælge elleverandør indebærer, at ejer-/andelsforeningen ikke på baggrund af en fler
talsbeslutning kan indgå aftale med en elleverandør på alle medlemmers vegne. De eje
re/andelshavere, som ikke ønsker at være med i en fælles aftale mellem ejer-/andelsforening 
og netselskabet, skal have mulighed for individuelt at indgå i et aftaleforhold med det pågæl
dende netselskab, således at vedkommende har mulighed for frit leverandørvalg. Etableringen 
af dette aftaleforhold vil ske ved en såkaldt indirekte nettilsluttning. 

En indirekte nettilslutning betyder, at den enkelte installation/forbrugssted tildeles et aftage
nummer, og at hver enkel lejlighed med en indirekte nettilsluttning får en særskilt opkrævning 
fra netselskabet. Disse lejligheder får således adgang til frit leverandørvalg, og ejer
ne/andelshavere far status som forbruger med forbrugerindfyldelse. Desuden gælder net
selskabets informationsforpligtelser med hensyn til forbrug og elsparemuligheder direkte i 
forhold til disse ejere/andelshavere. 

Muligheden for ejer-/andelsforeningen for at sætte bimålere op i de lejligheder, hvor eje
re/andelshavere ønsker at være med i ordningen, betyder yderligere, at det forsyningspligtsel
skab, som har fået tildelt forsyningspligtbevilling i området, hvor den pågældende ejendom 
ligger, alene vil have en forsyningsforpligtelse i forhold til ejendommen som sådan (hoved
måleren) og ikke i forhold til de enkelte lejligheder (bimålere). Dette gælder ikke de lejlighe
der, hvor der er oprettet en indirekte nettilsluttning. I dette forhold består forsyningspligten 
fortsæt direkte overfor den enkelte ejer/andelshaver. 

Brug af en hovedmåler/bimålere betyder også, at ejer-landelshaver via ejer
/andelshaverforeningen, som har aftaleforholdet om hovedmåleren, hæfter solidarisk over for 
det pågældende netselskab. 

Yderligere ønsker Energistyrelsen at understrege, at ejer~/andelsforeninger har mulighed for 
fælles indkøb af el til evt. mere fordelagtige betingelser/priser uafhængigt af, om der opsættes 
en hovedmåler og bimålere op eller ej. Det forudsætter blot, at ejerne/andelshaverne vælger at 
købe ind i fællesskab. Ejerne/andelshaverne vil i denne situation bibeholde deres status som 
forbrnger og de rettigheder, der er knyttet hertil i henhold til elforsyningsloven. 
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Afsluttende skal der henvises til, at Energistyrelsen nøje overvåger situationen vedrørende 
bimålere og udviklingen i sektoren. Dette gælder især i forhold til udviklingen af og opsæt
ning af mere avancerede målere, der blandt andet vil kunne måle forbrug på timebasis og 
fjernaflæses automatisk. Disse målere kan give forbrugeren mulighed for prisbesparelser og 
bidrage til at øge forsyningssikkerheden i det samlede elsystem. Fordele som ikke i samme 
grad kan realiseres i en situation, hvor kun hovedmåleren indeholder disse muligheder. 

< Med ~ enlig hilsen 

"· . (B,. ? Rf/3', n r , ...... - J' !) c-._ \ ,,,.._ . X. n -;· 
\ , l ._,.....,..- ~'-:_:-'\~(;;;:;V ' 'I_,' -Xf.. 

Thomas Bastholm Bille 
Kontorchef 
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NÆVNETS BEMÆRKNINGER 

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et 
resume af de oplysninger, som klageren har sendt til ankenævnet. Indklage
de har ikke fremsendt bemærkninger i sagen. 

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og 
energiselskaber, jf. ankenævnets vedtægters § 1, stk. 1. 

Nævnet kan efter§ 1, stk. 5, behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis kla
gen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundefor
hold. 

Klageren, der er  med udlejning af lejligheder til 
 har i sagen stillet krav om, at antallet af elmålere redu

ceres fra 7 til 1. 

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at klagen adskiller sig væsent
ligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Af denne grund er næv
net ikke kompetent til at behandle forholdet, jf. § 1, stk. 5, i ankenævnets 
vedtægter. 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 

AFGØRELSE 

Klagen fra , afvises, da Ankenævnet på Energi
området ikke er kompetent til at behandle klagen, jf. § 1, stk. 5, i ankenæv
nets vedtægter. 

Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, ligesom klagege
byret returneres til klageren, jf. § 23, stk. 2 i ankenævnets vedtægter. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 
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