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Kære Karin Nørgaard 

 

Tak for din henvendelse vedrørende etableringen af fjernaflæste målere. Det er 

naturligvis beklageligt, at en række borgere oplever, at opsætningen af en fjernaf-

læst elmåler har negativ påvirkning på deres helbred. 

 

Jeg vil gøre opmærksom på, at de helbredsmæssige aspekter af sagen er uden for 

mit ressort. Som energi-, forsynings- og klimaminister vil jeg derfor tillade mig at 

henvise til Sundhedsministeriet, hvad angår de spørgsmål der knytter sig til den 

sundhedsfaglige diskussion, da problemstillingen primært vedrører deres område. 

 

I forhold til opsætning af fjernaflæste målere er netvirksomhederne i henhold til 

bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere 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. 

 

Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at der eksisterer mulige alternative 

løsninger for opsætningen af fjernaflæste målere. Netvirksomheden har mulighed 

for at tilbyde en alternativ løsning omkring opsætning af den fjernaflæste måler, 

som kan medføre reduceret stråling i boligen.  Netselskabet er ifølge lovgivningen 

imidlertid ikke pålagt at tilbyde en alternativ løsning eller dække omkostninger, der 

måtte være forbundet ved en sådan løsning. Jeg vil alligevel foreslå, at man forsø-

ger at kontakte sit elnetselskab. Hvis man er i tvivl om, hvilket selskab, der er ens 

elnetselskab, kan man finde det her: 

https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab 

 

Bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere inkluderer bl.a. også tekniske krav til 

den fjernaflæste måler. Det er ikke krav om, at måleren skal være enten trådløs 

eller kablet. Det er således op til netvirksomhederne selv at vælge, hvilken slags 

fjernaflæst måler de vil installere inden for bekendtgørelsens rammer samt inden 

for de øvrige europæiske og nationale krav, der eksempelvis omhandler elektro-

magnetisk stråling. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at den fjernaflæste måler er 

CE-mærket, som betyder, at den fjernaflæste måler overholder alle europæiske og 

nationale krav til blandt andet elektromagnetisk stråling. Derudover viser uvildige 

undersøgelser, at strålingen befinder sig under de gældende grænseværdier.  

 

Udrulningen af fjernaflæste målere er desuden en politisk beslutning. Spørgsmålet 

blev derfor også behandlet i forbindelse med energiaftalen i 2012.  

https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab
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Der er således en meget bred politisk opbakning til udrulningen af de fjernaflæste 

målere. En fravigelse af kravet om udrulning af fjernaflæste målere vil derfor også 

kræve et politisk flertal og kan derfor ikke blot gives på administrativ basis.     

 

Med hensyn til danskernes datasikkerhed vil jeg gøre opmærksom på, at det er 

elnetselskabet, der håndterer forbrugeres måledata, og at måledata er en person-

oplysning. Derfor skal elnetselskaberne også efterleve reglerne om behandling af 

persondata. Dette gælder også, hvad angår kravene til sikkerhed, som gør, at net-

virksomhederne skal gennemføre de rette tiltag for at sikre sikkerhedsniveauet. 

Netvirksomhederne er desuden underlagt særlige krav vedr. håndtering af en så 

vigtig ting som elnettet, som bl.a. medvirker til, at elnetvirksomhederne er ekstra 

opmærksomme på it-systemer, herunder også it-systemer indeholdende måledata. 

 

Hvad angår persondataforordningen, medfører denne ikke ændringer i forhold til 

netselskabernes mulighed for at indhente forbrugsoplysninger såsom målerdata. 

Således ændrer forordningen ikke ved, at netselskaberne allerede i dag har hjem-

mel til at indhente disse typer oplysninger uden samtykke fra kunderne. 

 

Baggrunden for opsætningen af fjernaflæste målere er blandt andet et ønske 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 el-

systemet samt understøtter den grønne omstilling. 

 

 

Med venlig hilsen 

  

Lars Chr. Lilleholt 


