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Udrulningen af fjernaflæste målere
Kære Pernille Schriver
Tak for din henvendelse og tilbud om at afholde et møde vedrørende
udrulningen af fjernaflæste målere. Jeg har desværre ikke mulighed for at
afsætte tid til at afholde et møde grundet en travl kalender. Energistyrelsen har
til gengæld gjort opmærksom på, at de har mulighed for at stille op til et møde
om emnet. For nærmere koordinering af mødet er du velkommen til at kontakte
Dan Frimark fra Energistyrelsen (mail: dfr@ens.dk eller telefon: 33 92 78 17).
Hvad angår udrulningen af fjernaflæste målere, er det beklageligt, at en række
borgere oplever, at opsætningen af en fjernaflæst elmåler vil have negativ
påvirkning på deres helbred. Netvirksomhederne er i henhold til
”bekendtgørelse om fjernaflæste målere og måling af elektricitet i slutforbruget”
forpligtet til at installere fjernaflæste målere hos alle forbrugere inden udgangen
af 2020. Der er således tale om en bunden opgave for netvirksomhederne.
Der eksisterer flere mulige tekniske løsninger for fjernaflæste målere, som ikke
er trådløse. Netvirksomheden har mulighed for at tilbyde forbrugere en alternativ
løsning omkring opsætning af en fjernaflæst måler. Ifølge lovgivningen er
netvirksomhederne ikke pålagt at tilbyde alternative løsninger eller dække
omkostninger, der måtte være forbundet ved en individuel løsning.
Baggrunden for opsætning af fjernaflæste målere er blandt andet ønsket om at
implementere såkaldt flexafregning. Flexafregning er med til at understøtte et
mere fleksibelt forbrug og giver elforbrugerne mulighed for løbende at blive
afregnet for deres faktiske forbrug. Det vurderes at være til gavn for både
elforbrugerne og elsystemet samt med til at understøtte den grønne omstilling.
Hvad angår den sundhedsfaglige diskussion af sagen, vil jeg tillade mig at
henvise til Sundhedsministeriet.
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