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Workflows 
 

 

Bilaget gennemgår metoden til opgørelsen af de enkelte standardgebyrer, samt opstillingen af 

de  enkelte workflows som gebyrerne er baseret på. Det bemærkes, at bilaget kan indeholde 

fortrolige oplysninger i henhold til konkurrencereglerne. 

1 Metode 

Nedenfor findes en beskrivelse af metoden for opgørelsen af standardgebyrer med brug af 

workflows samt de konkrete opstillede workflows. De enkelte workflows er baseret på en række 

nærmere definerede og beskrevne ydelser, jf. bilag 2. 

 

Bemærk at der kan være mindre afvigelser i teksten som følge af afrundinger. 

1.1 Proces  

Green Power Denmark har oprettet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 

Radius/Cerius, N1, KONSTANT, TREFOR og Vores Elnet. 

 

Det har været arbejdsgruppens hovedopgave detaljeret at kortlægge de underliggende 

aktiviteter for hvert gebyr og herefter i fællesskab estimere tidsforbrug for disse detaljerede 

aktiviteter, med henblik på at der for hvert gebyr foretages én standardberegning fra hvert 

gebyr. Green Power Denmark og arbejdsgruppen er blevet bistået af konsulentfirmaet MSS 

Management i arbejdet. 

 

Lønsatser er baseret på offentligt tilgængelige data, fx arbejdskraftomkostninger fra Danmarks 

Statistik. Herudover har Green Power Denmark foretaget en vurdering af overhead på lønnen, 

der skal dække diverse omkostninger, samt udgifter til målere.  

 

Derudover har arbejdsgruppen gennemført en revision af den nuværende liste over 

standardgebyrer. Konkret har det ført til, at tre gebyrer relateret til ikke-fjernaflæste målere 

udgår, mens to nye gebyrer er medtaget.  

 

Arbejdet har centreret sig omkring følgende tre workshops med arbejdsgruppen, hvor der er 

gennemført en række bilaterale drøftelser imellem disse:  
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1. Green Power Denmark gennemgik sammen med arbejdsgruppen på første workshop de 

eksisterende ca. 35 gebyrer (jf. tabel 1). Det blev i den forbindelse vurderet, om 

gebyrerne dækker de væsentligste individuelle ydelser, samt om beskrivelserne burde 

revideres.  

2. Grupper bestående af to arbejdsgruppemedlemmer udarbejdede et workflow til hvert 

gebyr. 

3. Arbejdsgruppen gennemgik på anden workshop de konkrete workflows til 

standardgebyrerne.  

4. De endelige workflows blev herefter færdiggjort. 

5. De enkelte workflows er herefter blevet opdelt i en række tværgående delprocesser, og 

de enkelte arbejdsgruppemedlemmer har arbejdet med at kvantificere tidsforbruget.  

6. Arbejdsgruppen gennemgik og kvalitetssikrede på møder samtlige tidsangivelser.  

7. Det endelige resultat har været vendt i arbejdsgruppen på tredje workshop, hvorefter 

arbejdet er færdiggjort. 

1.2 Opsætningen af workflows 

Green Power Denmark har opsat workflows af arbejdsprocesserne ved hvert standardgebyr i 

samarbejde med udvalgte netselskaber. 

 

Den nye metode indebærer, at der foretages en udspecificeret angivelse af aktiviteterne 

(”workflowet”) tilknyttet hvert gebyr. Hertil knyttes efterfølgende det konkrete tidsforbrug samt 

løn-, materiale- og kørselsomkostninger mv., jf. bilag 3, fane 2. Der anvendes herefter forskellige 

timesatser for henholdsvis administrativt og teknisk personale, og der tages udgangspunkt i den 

gennemsnitlige lønomkostning for disse grupper, jf. bilag 3, fane 3. Timesatserne multipliceres 

med det estimerede tidsforbrug for hver personalegruppe. 

 

Dette gøres med henblik på at udvikle en retvisende model, der uddybende kan vise tidsforbrug 

mv. for de enkelte deltrin i arbejdet ved hvert gebyr. Samtidig kan modellen efterfølgende 

løbende opdateres, da man kan opdatere priserne via de anvendte pris- og lønindeks, jf. 

nedenfor. Der er allerede udarbejdet en tilsvarende model for standardgebyret 

”målerudskiftning på kundens foranledning”, hvorfor der kan henvises til den tidligere 

anmeldelse heraf.  

 

Der er identificeret i alt 136 aktiviteter, der ligger til grund for de 28 standardgebyrer. En del af 

disse aktiviteter er tværgående, idet de indgår i flere standardgebyrer (fx ordremodtagelse), 

mens andre aktiviteter er specifikke for et enkelt gebyr. På den måde sikres konsistens i 

fastlæggelsen af omkostninger på tværs af gebyrerne, jf. bilag 3, fane 2. 

 

Det samlede gebyr udregnes således i et mix af personaleomkostninger, kørselsomkostninger 

og materialeomkostninger, jf. bilag 3, fane 4. Under fane 4 er det muligt at vælge det konkrete 

gebyr der ønskes en udregning for i celle C4, jf. figur 1. 
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Figur 1. Eksempel på gebyrberegning 

 

1.3 Anvendte lønomkostninger 

På baggrund af workflowsene kan man fastlægge tidsforbrug hos det administrative personale 

og det tekniske personale forbundet med det enkelte gebyr. Der er herefter behov for at have 

et estimat for omkostningerne pr. time for disse to medarbejderkategorier.  

 

I estimeringen af enhedsprisen (kr./time) har Green Power Denmark valgt at tage udgangspunkt 

i følgende arbejdsfunktioner: 

• For administrative medarbejdere: ”4. Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde”  

• For teknisk personale: ”7411 Elektrikerarbejde”, ”7413 Installation og reparation af 

elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed” og ”8212 Monteringsarbejde af 

elektrisk og elektronisk udstyr”. Disse sammenvægtes med antal fuldtidsbeskæftigede i 

hver gruppe.  

Konkret er der anvendt data fra et udtræk fra Danmarks Statistiks statistikbank fra serien 

LONS20, hvor der er data om timeløn efter arbejdsfunktion og lønkomponenter. 

Timesatser for arbejde indenfor normal arbejdstid 

Bortset fra gebyrerne ”Genåbning uden for normal arbejdstid” og ”Genåbning fjernbetjent uden 

for normal arbejdstid” er det forudsat, at arbejdet tilrettelægges indenfor normal arbejdstid. 

Derfor er den normale timeløn opgjort som fortjeneste pr. præsteret time ekskl. overtidstillæg, 

som fortæller noget om arbejdsgiverens direkte lønomkostninger ved at have en given 

lønmodtager ansat pr. time, som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter 

lønmodtagerens samlede indtjening ifm. ansættelsesforholdet, herunder pension og A-

skattepligtige personalegoder.  
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Tillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid 

Man kan fra statistikken fra LONS20 beregne den normale, aftalte standardtid pr. måned samt 

den faktiske præsterede arbejdstid pr. måned for de enkelte medarbejderkategorier. Som 

estimat for aflønningen pr. time udenfor normal arbejdstid er der valgt at bruge betalingen af 

overtidstillæg. De faktiske overarbejdstimer er dog ikke kendt, men skal estimeres. 

 

Grundlæggende er der behov for at opstille et arbejdstidsregnskab på formen:  

Aftalt/normal arbejdstid  

- sygefravær, barselsorlov m.v.  

- ferier  

- uddannelse m.v.  

+ ekstra- og overarbejde  

= Samlet præsteret arbejdstid 

 

Der foreligger dog alene samlede statistiske data for det samlede fravær (sygefravær, ferier, 

uddannelse m.v.) for hele det danske arbejdsmarked (privat og offentlig sektor). Dette kan 

estimeres fra serien AKU410A (normal ugentlig arbejdstid fratrukket den faktiske ugentlige 

arbejdstid) i Danmarks Statistiks statistikbank.   

 

Samtidig kan det konstateres ud fra Danmarks Statistiks fraværsstatistik (FA020), der dækker 

sygdom og orlov (barsel og adoption), at sygefraværet hos de to betragtede 

medarbejdergrupper (administrative og tekniske medarbejdere) i den private sektor er lidt 

mindre end for alle medarbejdere på hele det danske arbejdsmarked.  

 

Det er valgt kun delvist (33%) at korrigere for denne forskel, da der ikke foreligger data om 

forskellene i forhold til de andre fraværsformer.  

Mark-up for indirekte omkostninger 

Timesatsen dækker kun de direkte lønomkostninger (dog inkl. personalegoder). Derudover har 

netselskaberne en række indirekte personaleomkostninger til ledelse af personale og overhead. 

Dermed mangler der en sats for tillægget af ledelse og overhead til enhedspriserne for det 

administrative og tekniske personale. Overhead dækker bl.a. omkostninger til kantine, 

kontorfaciliteter, IT-services, administration (fx HR og regnskab). 

 

Green Power Denmark har tidligere i anmeldelsen af gebyret ”Målerudskiftning på kundens 

foranledning” i 2020 taget udgangspunkt i estimater fra Erhvervsstyrelsen1 fra teleområdet af 

omkostninger til ledelse og overhead på i alt 30% i tillæg til de estimerede timesatser.  Denne 

mark-up dækker dog alene afledt tidsforbrug til andet personale (back-office-medarbejdere, 

ledere osv.), men ikke materialeomkostninger, IT, osv. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af enhedsomkostninger for netkomponenter, som Green 

Power Denmark afsluttede i oktober 2021, blev de af netselskaberne indberettede timepriser 

inklusive omkostninger til ledelse og overhead sammenlignet med de direkte timelønninger fra 

lønstatistikker fra Danmarks Statistik, der opgør gennemsnitslønniveauer (fortjeneste pr. 

præsteret time) for relevante medarbejderkategorier i de enkelte regioner.  

 
1 Rapport om LRAIC-modellen. Revideret hybridmodel af IT- og Telestyrelsen fra december 2005 side 21-
23. 
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Det generelle billede var her, at de indberettede timepriser var omkring 100% højere end de 

direkte lønomkostninger. Altså er den implicitte mark-up til dækning af overhead og indirekte 

omkostninger på 100%. 

 

I dette arbejde har Green Power Denmark valgt en mark-up i lidt under midten af dette interval 

på 60%.  

 

Det bemærkes, at mark-up’en for teknikere også vil skulle dække udgifter til værktøj m.v., der 

ikke indgår i brugen af bilen/montørvogn, jf. nedenfor. 

 

Lønomkostningerne er beregnet i regnearket ”Løn- og prisinput beregningsark” (fanebladene 

”Løn" og ”Arbejdstid og Sygefravær”). 

1.4 Enhedsprisen for brugen af bil/montørvogn 

Der skal estimeres en enhedspris for brugen af bil/montørvogn. Som ved gebyret 

målerudskiftning på kundens foranledning, anvendes kilometertaksten for erhvervsmæssig 

befordring fra Skatterådets kørselsgodtgørelse, der i 2020 var på 3,52 kr. pr. km. 

 

I Skatterådets fastsættelse af denne sats indgår benzinpris og -forbrug, omkostninger til bilens 

vedligeholdelse, dækskifte, værditab forsikringer m.v., jf. bekendtgørelse om Skatterådets 

satser for 2020 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling 

af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring. 

 

Kilometertaksterne fremgår af regnearket ”Løn- og prisinput beregningsark” (fanebladet ”Km 

takster”). 

1.5 Omkostninger til fragtfirmas udbringning af måler  

Der indgår i flere af gebyrerne omkostninger til fragtfirmas udbringning af elmålere til og fra 

elinstallatør eller til akkrediteret værksted. Det er valgt at estimere fragtomkostningen med 

udgangspunkt i PostNords satser for en 2 kg. pakke, der afhentes fra netselskabets lager. Den 

gældende sats pr. 2020 er på 42 kr. for en erhvervspakke (”PostNord Parcel”) ekskl. moms. Dertil 

kommer 15 kr. for afhentning (”ad hoc afhentning”), miljøtillæg på 2% samt indeksbaseret 

brændstoftillæg (8,41 % i december 2021). Samlet i alt 63 kr. excl. moms. 

 

I tilfælde af, at der er tale om transport både fra netselskabets lager og efterfølgende tilbage til 

netselskabets lager, er der tale om 2 x transportomkostning.  

 

Denne sats skal opdateres i forbindelse med opdateringen af gebyrsatserne. 

 

Fragtomkostningerne fremgår af regnearket ”Løn- og prisinput beregningsark” (fanebladet 

”Fragt”). 
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1.6 Retsafgifter mv. i forbindelse med fogedforretning 

Der er mulighed for at blive pålagt en række gebyrer i forbindelse med fogedforretninger. De 

fremgår af lov om retsafgifter, som senest er ændret ved lov nr. 425 af 16. marts 2021. Sådanne 

afgifter håndteres ikke direkte i standardgebyrerne, men viderefaktureres særskilt i den 

konkrete sag.   

1.7 Årlig opdatering af standardgebyrerne 

I indeværende anmeldelse er der konsistent anvendt omkostningsdata for 2020, og gebyrerne 

er anmeldt den 3. januar 2023, med henblik på at gebyrerne kan finde anvendelse for 

kalenderåret 2024. Basisåret er således 2020. 

 

Green Power Denmark forventer fra og med den 1. januar 2025 årligt at regulere 

standardgebyrerne med udgangspunkt i samme tidsforbrug, men ved opdatering af de 

underliggende omkostninger: 

 

• Lønomkostninger opdateres på baggrund af en genberegning af timefortjeneste pr. time 

samt tillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid på baggrund af opdaterede data fra 

Danmarks Statistik.  

• Kilometertaksten opdateres på baggrund af Skatterådets satser.  

• Betaling til fragtfirma for transport af måler opdateres ved brug af PostNords (eller 

tilsvarende fragtfirmas) senest gældende satser.  

• Øvrige omkostningselementer (målere samt undersøgelse af måler på akkrediteret 

værksted) i fanebladet ”Priser – Ydelser og Materialer” pristalsjusteres på baggrund af 

den årlige udvikling i reguleringsprisindekset, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 23, 

stk. 1.2 Reguleringsprisindekset fremgår af fanebladet ”RP” og opdateres på baggrund 

af et træk fra Danmarks Statistiks statistikbank. 

 

Konkret skal hele regnearket ”Løn- og prisinput beregningsark” opdateres, og de opdaterede 

lønomkostninger m.v. indsættes i beregningsmatrixen.  

 

Green Power Denmark vil derfor første gang i 2024 anmelde en opdatering af 

standardgebyrerne til register i Forsyningstilsynet, med henblik på at disse kan træde i kraft for 

kalenderåret 2025. Her vil basisåret være justeret til 2021. Green Power Denmark vil ligeledes 

offentliggøre de opdaterede gebyrsatser på sin hjemmeside.  

2 Estimering af tidsforbrug 

2.1 Tværgående principper 

Generelt er formålet med en omkostningsanalyse for en given gebyrlagt ydelse at finde det 

aktuelle niveau for de bagvedliggende omkostninger til løn, kørsel, materialer mv. 

 

 

 
2 Pristalsfremskrivning sker forud for et år ved anvendelse af den realiserede helårsvækst i 
reguleringsprisindekset. 
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Der er i forbindelse med estimeringen valgt følgende tværgående principper: 

• Hvis kunden ikke giver adgang (ikke hjemme/ikke lukker op) meddeles dette til 

administrationen, som tager stilling til ny besøgsaftale eller evt. opstart af fogedsag. 

Samtidig kan der opkræves gebyr for forgæves kørsel, hvis betingelserne for dette er 

opfyldt. 

• For gebyrer indenfor normal arbejdstid gælder, at der kun medtages kørsel til kunden. 

Kørsel fra kunden faktureres den næste kunde som en tilkørsel, da det antages, at 

teknikerens arbejdsdag dækker en række kundebesøg.  

• Alle gebyrer er generelt dækkende for både privat- og erhvervskunder. 

• For fakturering gælder generelt, at der opkræves hos kunden via DataHub i situationer, 

hvor der eksisterer et leverandørforhold på målepunktet. I modsat fald kan fakturering 

ske direkte til kunden eller anden part, jf. specifikation på fx installationsblanketten. 

2.2 Aktivitetstyper 

Der betragtes 5 typer af aktiviteter, der har forskellige farvekodninger, jf. figur 2. 
 

Figur 2. Farvekodning af aktivitetstyper 

 

  

Tidskategori 1 administrativ personale

Tidskategori 2 teknisk personale - udførsel

Tidskategori 3 teknisk personale - kørsel

Eksterne omkostninger

Materialer
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3 Workflows 

Nedenfor fremgår workflows og uddybninger af beregningen af gebyrerne for 

målerudskiftning, jf. afsnit 3.17 og 3.18  

 

3.1 Midlertidig tilslutning 

Figur 3. Workflow for midlertidig tilslutning inkl. 1 måler 

 

3.2 Midlertidig tilslutning, tillæg pr. ekstra måler 

Figur 4. Midlertidig tilslutning, tillæg pr. ekstra måler 
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3.3 Midlertidig tilslutning inkl. 1 måler, elinstallatør udfører 

Figur 5. Midlertidig tilslutning inkl. 1 måler, elinstallatør udfører 
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3.4 Oprettelse af VE-anlæg ≤ 50 kW inkl. Målerinstallation 

 
Figur 6. Oprettelse af VE-anlæg <=50 kW inkl. målerinstallation 

 
 

3.5 Oprettelse af VE-anlæg ≤ 50 kW ekskl. målerinstallation 

 

Figur 7. Oprettelse af VE-anlæg <=50 kW ekskl. målerinstallation 
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3.6 Afbrydelse (lukkebesøg) 

Figur 8. Afbrydelse (lukkebesøg) 

 
 

3.7 Afbrydelse fjernbetjent  

 
Figur 9. Afbrydelse fjernbetjent 
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3.8 Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 

Figur 10. Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 
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3.9 Genåbning 

Figur 11. Genåbning 

 

3.10 Genåbning uden for normal arbejdstid  

Figur 12. Genåbning uden for normal arbejdstid 
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3.11 Genåbning fjernbetjent 

Figur 13. Genåbning fjernbetjent 

 
 

3.12 Genåbning fjernbetjent uden for normal arbejdstid 

Figur 14. Genåbning fjernbetjent uden for normal arbejdstid 
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3.13 Kontrolbesøg 

Figur 15. Kontrolbesøg 

 
 

3.14 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 

Figur 16. Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 
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3.15 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted  

Figur 17. Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 

 

3.16 Målerundersøgelse på stedet 

Figur 18. Målerundersøgelse på stedet 
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3.17 Målerudskiftning på kundens foranledning  

Gebyret dækker den situation, at en kunde skal have en ny måler, i forbindelse med at måleren 

på installationen er blevet ødelagt fx grundet hærværk eller bortkommet, og kunden bærer 

ansvaret herfor. Gebyret dækker meromkostninger, der opstår for netselskabet, når der på 

grund af kundens forhold opstår et behov for, at en målerinstallation skal udskiftes hurtigere 

end forventet (aperiodisk).  

Overordnede betragtninger til opgørelsen af de dokumenterede meromkostninger 

Netselskaberne investerer hvert 15. år i en ny måler hos den enkelte kunde, da måleren har en 

levetid på 15 år. I de dokumenterede meromkostninger for en målerudskiftning uden for den 

periodiske målerinvestering skal der tages højde for, at kunden allerede betaler for den 

almindelige løbende målerydelse via. abonnementet.  

 

Et standardforløb for de periodiske målerinvesteringer, som følger udskiftningen af en måler, er 

illustreret i figur 19.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Det kan ses i figur 19, at investeringen foretages hvert 15. år, og at kunden efterfølgende betaler 

målerinvesteringen af over de næste 15 år.  

 

Når en kunde foranlediger, at en måler skal udskiftes uden for de periodiske målerudskiftninger, 

vil det skabe omkostninger for netselskabet, som selskabet ikke ville have haft uden 

anmodningen fra kunden. Disse omkostninger udgør meromkostningerne.  

 

Figur 20 illustrerer et forløb, hvor en kunde anmoder om udskiftning af måleren i år 8. 

Målerinvesteringen er fortsat dækket af de årlige abonnementsbetalinger, men der opstår nu 

omkostninger for netselskabet ved, at en fortsat levedygtig måler nedtages og udskiftes med en 

ny. 

Figur 19. Standardforløb med periodiske målerinvesteringer 
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Figur 20 illustrerer de to typer af meromkostninger for netselskabet, der opstår ved, at kunden 

får udskiftet måleren aperiodisk: 

1. De resterende betalinger af målerinvesteringen, dvs. restafskrivning på den nedtagne 

måler. Dette er illustreret ved de stablede lyseblå løbende betalinger for målerydelsen 

i figur 20. 

2. Under forudsætning af, at målerinvesteringen ved udskiftning på kundens anmodning 

er præcis den samme som den periodiske investering, der allerede dækkes af 

abonnementet, vil de samlede dokumenterede meromkostninger ved udskiftningen 

alene udgøres af restafskrivningerne på den nedtagne måler. I praksis vil det være 

forbundet med en yderligere meromkostning til enkeltvis indkøb, opsætning, 

installation samt håndtering af en anmodning sammenlignet med enheds-

investeringen ved en rullende udskiftning af hele målerparken. Dette er illustreret ved 

den lille top på den orange søjle i år 8 i figur 20. 

Gebyret for ”Målerudskiftning på kundens foranledning” er dermed anderledes end de andre 

typer af gebyrer, da det er meromkostningerne i forhold til et standardforløb, som skal opgøres. 

 

Meromkostningerne opgøres som forskellen på omkostningerne til en bred udskiftning pr. måler 

og en individuel udskiftning pr. måler. Ved at opgøre omkostningsforskellene mellem en bred 

og individuel udskiftning tages der højde for, at kunden allerede, som en del af abonnementet, 

betaler for en bred udskiftning af måleren hvert 15. år. Konkret udregnes gebyret for 

”Målerudskiftning på kundens foranledning” som: ”Målerudskiftning ved individuel udskiftning 

inklusive restafskrivning på den nedtagne måler” – ”Bred udskiftning af målerparken”. 

Bred udskiftning af målerparken 

I den brede udskiftning udskiftes en stor mængde af målerne i et forsyningsområde som en del 

af en planlagt proces og dermed inden for kort tid.  

Figur 20. Aperiodisk målerinvestering 
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Figur 21. Målerudskiftning bred udskiftning 

 
Den brede udskiftning giver således storskalafordele. Eksempelvis udskiftes målerne tæt på 

hinanden i samme område. Dermed er køretiden lav og næsten kun bestående af kørsel hen til 

området.  

 

Individuel målerudskiftning 

I den individuelle udskiftning udskiftes alene én eller meget få og geografisk spredte målere med 

deraf følgende højere omkostninger pr. udskiftning sammenlignet med den brede udskiftning. 
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Figur 22. Individuel målerudskiftning 

 
 

Det administrative personale vil anvende mere tid på en individuel udskiftning, idet hverken 

automatisering eller fordelene ved at håndtere flere kunder i én og samme arbejdsgang kan 

udnyttes, hvorfor det tekniske personale er længere tid om installationen ved en individuel 

udskiftning. Eksempelvis vil teknikeren kunne afhente flere målere på én gang på lageret og 

planlægge kørsel ud til flere kunder på én gang. 

Materialeomkostninger - måler 

I estimeringen af omkostningsvægtene til benchmarking har Ingeniørfirmatet P.A.P. for 

Forsyningstilsynet forhørt sig hos førende leverandører om prisen på målere, når disse indkøbes 

i entrepriser af ca. 10.000 stk. P.A.P. estimerer i dette tilfælde den rene indkøbspris til 1.000 kr. 

pr. måler. Det er Green Power Denmarks vurdering, at denne pris fortsat er repræsentativ ved 

brede udskiftningsprojekter.   

 

Den samlede materialeomkostning ved bred udskiftning sættes dermed til 1.000 kr. 

 

Der kan opstå en meromkostning for netselskabet, når der indkøbes et lille parti af målere til at 

udskifte et mindre parti målere. Green Power Denmark antager, at der kan opnås en reduktion 

i prisen ved indkøb af en større mængde målere på ca. 15 pct. når der købes et større parti af 

målere, i forhold til situationen hvor der udelukkende købes et lille antal af målere ind. Hvilket 

også blev antaget i den forrige anmeldelse af standardgebyrer. Samlet set vurderer Green Power 

Denmark at indkøbsprisen kan sættes til 1.176 kr. 

 

Det er vurderingen, at det fremadrettet vil være rimeligt at forudsætte, at målerne i gennemsnit 

vil være halvvejs i deres afskrivningsperiode, når de bliver udskiftet før tid. Derfor sættes 

restafskrivningen til halvdelen af den samlede omkostning (materiale + installationsomkostning) 

ved den brede udskiftning (1.538,72 kr./2 = 769,36 kr.), jf. fane 1 og 2 i bilag 3. 
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Den samlede materialeomkostning ved individuel udskiftning sættes dermed til 1.950 kr. (1.176 

kr. + 769,36) 

   

3.18 Udbringning af måler  

Figur 23. Udbringning af måler 
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3.19 Bortkommet måler, tillæg per måler  

Figur 24. Bortkommet måler, tillæg pr. måler 

 

3.20 Nedtagning af måler  

Figur 25. Nedtagning af måler 
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3.21 Genetablering af målerinstallation 

Figur 26. Genetablering af målerinstallation 

 
 

3.22 Nedlæggelse af målerinstallation  

Figur 27. Nedlæggelse af målerinstallation 
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3.23 Nedlæggelse af målerinstallation, elinstallatør udfører  

Figur 28. Nedlæggelse af målerinstallation, elinstallatør udfører 
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3.24 Forgæves kørsel  

Figur 29. Forgæves kørsel 

 
 

3.25 Fogedforretning opstart  

Figur 30. Fogedforretning opstart 
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3.26 Fogedforretning serviceteknikerkørsel  

Figur 31. Fogedforretning serviceteknikerkørsel 

 
 

3.27 Betalingsaftale  

Figur 32. Betalingsaftale 

 
 

 

 
 

 

 

 


