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Svendborg 14-09-2020 
 

Vedrørende forespørgsel om udskiftning af nuværende fasemåler til summationsmåler. 
 
Du har forespurgt FLOW Elnet A/S om måleprincippet i din nuværende elmåler! 
 
FLOW Elnet A/S kan oplyse dig om, at din nuværende elmåler anvender fase målingsprincippet med individuel 
import og eksport på de 3 faser. 
En udskiftning af din nuværende elmåler skulle således sikre dig en elmåler, som anvender vektor 
summationsprincippet. 
 
I henhold til bekendtgørelsen nr. 75 af 30. januar 2019, som omhandler bestemmelserne for fjernaflæste 
elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, skal FLOW Elnet A/S udskifte en fasemåler til en 
summationsmåler, når en egenproducent anmoder herom. Egenproducenten skal dog afholde de 
dokumenterede meromkostninger som er forbundet med udskiftningen jf. § 11: 
 
§11. Stk. 2. En netvirksomhed der har idriftsat en fjernaflæst elmåler, som ikke opfylder kravene i § 4, stk. 3, 
hos en egenproducent, skal udskifte denne til en summationsmåler, hvis egenproducenten anmoder herom. 
Egenproducenten skal afholde de dokumenterede meromkostninger for udskiftningen. 
 
De dokumenterede meromkostninger vil bestå af følgende omkostninger: 

 Restværdien i den nedtagne fasemåler. 

 Tidsforbrug for FLOW Elnets montør til udskiftning og transport. 

 Omkostninger til servicevogn. 

 Administrationsomkostninger til elektronisk udskiftning af måleren i engrosmarkedet. 

 Fakturering af egenproducenten. 
 
De dokumenterede meromkostninger er beregnet af FLOW Elnets brancheorganisation Dansk Energi. 
Meromkostningerne baseres på landet netselskaber og FLOW Elnets gennemsnitomkostninger. 
Forsyningstilsynet har godkendt sammensætningen og beregningsgrundlaget for gebyret og FLOW Elnet A/S 
har anmeldt anvendelsen af dette gebyr. Gebyret opkræves fra 1. januar 2021. 
 
FLOW Elnet A/S vil dog tilbyde dig som egenproducent, at få udskiftet måleren før gebyret er klar til 
anvendelse. Det kræver dog at du underskriver og returnerer den vedhæftet blanket, hvor du acceptere at 
der opkræves et gebyr, umiddelbart efter 1. januar 2021. 
 
Gebyret vil antage en samlet pris på 1.562,50 kr. inkl. moms. FLOW Elnet A/S kan IKKE rådgive omkring 
fordele eller ulemper ved udskiftning fra en fase- til en summationsmåler hos den enkelte kunde. Der er dog 
fortaget og udarbejdet en konsekvensvurdering i Energistyrelsens regi, som viser at størsteparten vil opnå en 
besparelse og få vil opleve øgede omkostninger. 
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Tro og love erklæring 

 
Vedrørende opkrævning af meromkostninger i forbindelse med udskiftning af elmåler med fase 
målingsprincip til elmåler med vektor summationsmåleprincip jf. bekendtgørelse nr. 75 af 30. januar 2019 
§11. Stk. 2: 
 
Med underskrift af denne tro og love erklæring, erklærer jeg mig indforstået med at FLOW Elnet A/S 
opkræver de dokumenterede meromkostning i forbindelse med ovenstående opgave. 
 
Opkrævning af meromkostningerne vil blive fortaget som et standard gebyr på 1.562,50 kr. inkl. moms via 
din elleverandør jf. anmeldt og godkendt metode.  
 

Kunde oplysninger (påføre med blokbogstaver): 
 

Navn:  
Adresse:  
Postnummer / By:  
Telefon nummer:  
Mail adresse:  
Installationsnummer:  
Målernummer:  
Dato:  
Underskrift:  

 
Vær opmærksom på at FLOW Elnet A/S kontakter dig efter modtagelsen af en underskrevet erklæring og 
aftaler et tidpunkt for udskiftningen. 
 
Såfremt din måler er placeret så der ikke er adgang til den, skal du være til stede ved udskiftningen. Såfremt 
du ikke er til stede på det aftale tidspunkt, vil der blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel på 560,-kr. inkl. 
moms. 
 
Denne skrivelse udfyldes, underskrives og returneres til kontakt@flow-elnet.dk 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Claus Krabbe Andersen 
Maskinmester, Projekt 

mailto:kontakt@flow-elnet.dk

