
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l’Énergie et de 
l'Aménagement du territoire

i,m DEPUTES 
Entrée le;

10 MARS 207fi

Luxembourg, le 12/03/2020

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet : Question parlementaire n°1878

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n"1878 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Ministre de l'Energie,

Claude Turmes



Réponse de Monsieur le Ministre de l'Énergie à la question parlementaire n”1878 de Monsieur 
le Député Sven Clement au sujet des compteurs intelligents

1. Wéi vill Persounen hunn zum aktuelien Zâitpunkt nach kee Smartmeter?

Am Kader vun hirer Missioun rapportéieren d'Netzbedreiwer reegelméisseg den aktuelle Stand 
vum Smartmeter Déploiement. Fir den 31. Dezember 2019 gouf en Taux vun 91.5% uginn, d.h. 
vun insgesamt 312 067 Installéiert Compteure waren 285 419 Smartmeter an 26 648 al 
Compteuren am Asaz.

2. Wat geschitt, wa Persoune refuséleren e Smartmeter bei sech am Haus installéleren ze 
loossen? Dierft oder misst de Stroumubidder an esou Fâll eng Coupure vum Raccordement 
électrique virhuelen?

Mat der Modifikatioun vum Stroumgesetz gouf 2012 d'Iegal Basis geschaf de lëtzebuerger 
Energiesystem duerch Uschlëss mat Smartmeteren a Richtung Smartgrid weiderzëentwéckelen. 
De Smartmeter ass en Outil-clef vun der Transition énergétique an erméiglecht dem 
Netznotzer ewéi och der Allgemengheet eng méi effizient an intelligent Energienotzung. De 
Smartmeter erméiglecht dem Client z.B. seng Consommatioun ze suivéieren a ggf. ze 
reduzéieren an facilitéiert de Wiessel vum Stroumubidder. En erméiglecht him an Zukunft vun 
neien Tarifferze profitéieren an un Energiecommunautéiten ze participéieren. Anescht wéi den 
analoge Compteur, gëtt de Smartmeter op Distanz ofgelies ouni e Rendez-vous sur place 
organiséieren ze mussen a spuert nieft dem Zàitopwand sàitens dem Client och Kàschte fir ail 
d'Netznotzer an.

Fir der Allgemengheet dës Virdeeler déi e Smartgrid bidd zouganglech ze maachen, huet de 
Législateur de Netzbedreiwer opgedroen den Uschloss vun ail Notzer mat engem Smartmeter 
ze equipéieren. D'Stroumgesetz raumt dem Netzbedreiwer d'Entschedungsmuecht bezüglech 
dem Comptage an. Et ermachtegt bien d'Modalitéiten an d'Konditioune vum Comptage a senge 
Conditions Générales d'utilisations (CGU) ze definéieren. Déi gemeinsam CGU vun de 
lëtzebuerger Netzbedreiwer déi am Kader vun enger procédure d'acceptation vum Institut 
Luxembourgois de Régulation (ILR) approuvéiert goufe gesi vir, dass de Notzer zu kengem 
Zâitpunkt Propriétaire vum Compteur ass an sech verflicht dem Netzbedreiwer Platz zur 
Verfügung ze stelle fir sai Compteur ze installéieren. D'Relatioun tëschent dem Netzbedreiwer 
an dem Notzer ass diesbezüglech kontraktueller an dohier privatrechtiecher Natur. Wéi eng 
Moyen de Netzbedreiwer asetzt fir dem Notzer seng Défaillance ze sanktionéieren, z.B. duerch 
Ofschalten, lait a sengem Ermossenspillraum, an ass, le cas échéant, vun engem Geriicht ze 
bewaerten.

Bis ewell ass awer kee Fall bekannt wou e Notzer opgrond vu sengem Refus e Smartmeter 
installéieren ze loosse vum Netzbedreiwer ofgeschalt gouf. Au contraire beriichten



d'Netzbedreiwer, dass se am Fall vun engem Refus versichen zesumme mam Notzer eng 
passend Léisung ze fanne wat meeschtens och geléngt. De Fokus lait hei bel ausféierlechen 
Informatiounsgespréicher bel deenen de Notzer d'Fonctionnement vum Smartmeter an 
d'Verwertung vun de Verbrauchsdonnéeë méi am Detail erkiàert kritt. Am Fall vun enger 
Elektrohypersensibilitéit kann de neie Compteur mat engem zousâtzieche Filter equipéiert gi fir 
déi wéineg Stralen déi do si weider ze reduzéieren. Zousâtziech ass ze bemierken, dass al 
Compteuren zousâtziech Kaschte verursaachen, z.B. opgrond vu manuellen Ofliesen a 
Verschaffen. D' Héicht an d'Verdeelung vun dëse Kaschte ginn aktuell evaluéiert.

Et sief an dem Kontext op Informatiounen zum Smartmeter op dem Site vu Luxmetering 
verwisen: https://www.luxmetering.lu/pdf/LM FAQ%20 Smart Meter pu DE.pdf


