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BILAG 1 - BEREGNING AF STANDARDVÆRDI FOR OMKOSTNINGER 

TIL INSTALLATION AF ELEKTRONISK IKKE-FJERNAFLÆST MÅLER 

1. Ifølge målerbekendtgørelsens § 9 kan Energitilsynet kompensere netvirksomhe-

derne for de meromkostninger, som netvirksomhederne har i forbindelse med den 

pålagte udrulning af fjernaflæste målere. Kompensationen kan beregnes ved brug 

af standardiserede forudsætninger, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4. 

2. Sekretariatet for Energitilsynet har på denne baggrund undersøgt, hvor meget 

det koster netvirksomhederne at installere en elektronisk ikke-fjernaflæst måler, 

for herefter at anvende dataene til at beregne en standardværdi, som kan anvendes 

til at beregne netvirksomhedernes kompensation for meromkostninger. 

3. Sekretariatet for Energitilsynet foretog i november 2014 en spørgeskemaunder-

søgelse blandt netvirksomheder, der havde installeret elektroniske ikke-

fjernaflæste målere i hhv. 2012, 2013 og 2014. 

4. Sekretariatet for Energitilsynet adspurgte i alt 24 udvalgte netvirksomheder, 

hvoraf 23 netvirksomheder svarede på spørgeskemaet
1
. Af disse netvirksomheder 

svarede 7 netvirksomheder, at de ikke har opsat nogen elektroniske ikke-

fjernaflæste målere i den pågældende periode. Analysen er således baseret på et 

datagrundlag bestående af data fra i alt 16 netvirksomheder. 

5. Det indsamlede datamateriale består af data fra årene 2012, 2013 og 2014, 

hvoraf 2014 blev anset som et budgetår, hvor netvirksomhederne skulle angive 

deres budgetterede omkostninger, da regnskabsåret endnu ikke var afsluttet på 

tidspunktet for spørgeskemaundersøgelsen. 

6. I beregningen af standardværdien har Sekretariatet for Energitilsynet derfor 

valgt at se bort fra 2014-observationerne. Det er Sekretariatet for Energitilsynets 

vurdering, at det mest retvisende resultat opnås ved alene at anvende regnskabsda-

ta fra 2012 og 2013. 

7. Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere omregnet anlægsomkostningerne 

for 2012 til 2013-priser, for hermed at opnå størst mulig sammenlignelighed mel-

lem dataene fra de to år. 

 

 

 

 
1 Netvirksomhederne er udvalgt i samarbejde med Dansk Energi på baggrund af deres andel af ikke-fjernaflæste 

målere. Det betyder, at netvirksomheder, der alene har opsat fjernaflæste målere i 2012-2014, ikke har modtaget 

spørgeskemaet. 
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8. Standardværdien for omkostninger til installation af elektroniske ikke-

fjernaflæste målere beregnes med udgangspunkt i nedenstående formel for an-

lægsomkostninger pr. måler: 
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hvor 2012
iantal angiver, hvor mange ikke-fjernaflæste målere netvirksomhed i har 

opsat i 2012, og 2012
iomk  angiver netvirksomhedens anlægsomkostninger i forbin-

delse med installation af én måler i 2012-priser, hvorefter (1+π) pristalsfremskri-

ver med udviklingen i reguleringsprisindekset til 2013-priser. Variablene 2013
iantal

og 2013
iomk angiver tilsvarende værdier for observationerne fra 2013.  

9. Da datagrundlaget omfatter data for to regnskabsår, kan standardværdien for 

ikke-fjernaflæste målere beregnes med udgangspunkt i flere forskellige bereg-

ningsmetoder, f.eks. separate gennemsnit for hvert år eller et samlet gennemsnit 

over begge års data.  

10. En metode er at beregne en standardværdi for 2012 samt 2013 og herefter at 

beregne et gennemsnit af de to værdier. Denne metode vil dog resultere i, at gen-

nemsnittet for år 2012 og gennemsnittet for 2013 vil vægte lige i det samlede re-

sultat, til trods for at der ikke er opsat lige mange målere i de to år. 

11. Sekretariatet for Energitilsynet har valgt metoden med et samlet gennemsnit 

over begge års data, da denne metode medfører, at størrelsen på anlægsomkostnin-

gerne vægtes efter, hvor stor en andel netvirksomhedens målere udgør af det sam-

lede antal målere, samt at alle observationer fra de to år vægter lige i beregningen.  

12. Med udgangspunkt i den angivne formel (punkt 8) er standardværdien for an-

lægsomkostningerne for en elektronisk ikke-fjernaflæst måler beregnet til 902 kr. 

(2014-priser), hvilket er den værdi, som anvendes i modellen for forhøjelse af 

reguleringsprisen til at beregne de sparede omkostninger til reinvestering i elek-

troniske ikke-fjernaflæste målere.  

13. Eftersom den beregnede standardværdi for anlægsomkostningerne til en elek-

tronisk ikke-fjernaflæst måler er opgjort i 2014-priser, vil den i modellen blive 

pristalsfremskrevet til det relevante investeringsår.  
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BILAG 2 – EKSEMPLER PÅ BEREGNING AF FORHØJELSE AF RE-

GULERINGSPRISEN 

14. I dette afsnit bliver der gennemgået en række eksempler på beregning af forhø-

jelse af indtægtsrammen (og herunder reguleringsprisen). 

EKSEMPEL 1: UDSKIFTNING AF IKKE-FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

15. Eksempel 1 illustrerer et tilfælde, hvor en netvirksomhed i 2014 udskifter 

10.000 elektroniske ikke-fjernaflæste målere ud med fjernaflæste målere, der op-

fylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7. 

16. Ved netvirksomhedens udskiftning af 10.000 elektroniske ikke-fjernaflæste 

målere til fjernaflæste målere, der opfylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7, påhviler 

der netvirksomheden meromkostninger som følge af fremskyndelse af investerin-

ger som følge af tidsfristen i målerbekendtgørelsens § 2, stk. 1, jf. målerbekendt-

gørelsens § 9, stk. 2. 

17. I dette eksempel antages det, at netvirksomheden har oplyst, at restafskrivnin-

gen på demonterede målere, der ikke opfylder kravene i §§ 4-7 i målerbekendtgø-

relsen (kr.), udgør 3.000.000 kr. Dette beløb udgør således netvirksomhedens 

meromkostninger som følge af fremskyndelse i år 2014. 

18. Ved netvirksomhedens udskiftning af 10.000 elektroniske ikke-fjernaflæste 

målere til fjernaflæste målere, der opfylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7, påhviler 

der netvirksomheden meromkostninger som følge af udskiftning af elmålere, jf. 

målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3. 

19. Meromkostninger som følge af udskiftning af elmålere udgør både forøgede 

anlægsomkostninger samt forøgede omkostninger til drift og vedligeholdelse. De 

forøgede anlægsomkostninger består af anlægssummen til de fjernaflæste målere 

samt modregning af sparede omkostninger til reinvesteringer i elektroniske ikke-

fjernaflæste målere.  

20. Det antages i dette eksempel, at netvirksomhedens samlede anlægssum udgør 

14.000.000 kr. Det betyder, at den regulatoriske anlægssum udgør 14.000.000 kr. 

– 3.000.000 kr. (fremskyndelse) = 11.000.000 kr.  

21. Årets afskrivninger (kr.) er i idriftsættelsesåret (år 1) samt sidste halvår af in-

vesterings levetid (år 16) givet ved 366.667 kr. Årets afskrivninger (kr.) er i de 

mellemliggende (hele) år (år 2-15) givet ved 733.333 kr. 

22. Netvirksomheden vil ved investeringen i fjernaflæste målere spare omkostnin-

ger til den alternative investering i elektroniske ikke-fjernaflæste målere. Dette vil 

ske i takt med, at de elektroniske ikke-fjernaflæste målere slides op, og skulle have 

været udskiftet med nye elektroniske ikke-fjernaflæste målere. 

23. Hvis netvirksomheden eksempelvis i år 2014 udskifter 10.000 elmålere, der 

har en økonomisk restlevetid på 5 år fås en nutidsværdi af netvirksomhedens spa-

rede anlægssum til den alternative investering fratrukket restværdien af den alter-
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native investering på tidspunktet for udløbet af den nye investerings levetid på 

6.302.968 kr. Nutidsværdien af netvirksomhedens sparede anlægssum til den al-

ternative investering anvendes til at fastsætte det årlige fradrag som en annuitet.  

24. De samlede meromkostninger som følge af løbende drift og vedligeholdelse af 

fjernaflæste målere er for enkelthedens skyld ikke en del af dette eksempel.  

25. Årets tillæg i investeringsåret 2014 til netvirksomhedens indtægtsramme som 

følge af investeringen i fjernaflæste målere i eksempel 1 udgør 3.120.039 kr.  

26. Årets tillæg i år 2 til netvirksomhedens indtægtsramme som følge af investe-

ringen i fjernaflæste målere i eksempel 1 udgør 667.870 kr. 

27. Summen af de årlige afskrivninger, forrentning og restafskrivning for investe-

ringens levetid i det angivne eksempel fremgår af tabel 1.  

TABEL 1 | EKSEMPEL PÅ INDTÆGTSRAMMEFORHØJELSE – EKSEMPEL 1 

År Afskrivning  Forrentning 

Sparet alternativ 

investering 

Restafskrivning,  

gamle målere 

Indtægtsramme- 

forhøjelse 

2014 366.667 0 -246.628 3.000.000 3.120.039 

2015 733.333 434.279 -499.743 0 667.870 

2016 733.333 404.329 -509.227 0 628.435 

2017 733.333 374.379 -518.892 0 588.820 

2018 733.333 344.428 -528.740 0 549.022 

2019 733.333 314.478 -538.775 0 509.037 

2020 733.333 284.528 -549.000 0 468.861 

2021 733.333 254.577 -559.420 0 428.491 

2022 733.333 224.627 -570.037 0 387.924 

2023 733.333 194.677 -580.856 0 347.155 

2024 733.333 164.727 -591.880 0 306.180 

2025 733.333 134.776 -603.113 0 264.997 

2026 733.333 104.826 -614.559 0 223.600 

2027 733.333 74.876 -626.223 0 181.986 

2028 733.333 44.925 -638.108 0 140.151 

2029 366.667 14.975 -326.980 0 54.662 

Note: Ved udgangen af investeringens levetid udgør indtægtsrammeforhøjelsen 0 kr., da forhøjelsen af 

indtægtsrammen er midlertidig, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 2. 

28. Det ses af tabel 1, at indtægtsrammeforhøjelsen og dermed forhøjelsen af regu-

leringsprisen er højest i investeringsåret 2014, da meromkostninger som følge af 

fremskyndelse afholdes og kompenseres fuldt ud i dette år. De øvrige års forhøjel-

ser er gradvist aftagende som følge af en faldende forrentning af aktiverne i takt 

med afskrivning af anlægssummen. 
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29. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at værdierne for afskrivning og for-

rentning for eksemplet i tabel 1 er opgjort i de pågældende års priser og ikke skal 

justeres siden hen. 

 

EKSEMPEL 2: UDSKIFTNING AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

30. Eksempel 2 illustrerer et tilfælde, hvor en netvirksomhed udskifter fjernaflæste 

målere, der allerede opfylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7, ud med fjernaflæste 

målere, der opfylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7.  

31. Et eksempel på udskiftning af fjernaflæste målere, der erstattes med fjernaflæ-

ste målere kan være, at en netvirksomhed har installeret fjernaflæste målere i ek-

sempelvis 2007, der allerede opfylder alle betingelser i målerbekendtgørelsens §§ 

4-7. Disse fjernaflæste målere vil i 2019 alene have en økonomisk restlevetid på 2 

år. Det kan i et sådant tilfælde være økonomisk fordelagtigt for en netvirksomhed 

at udskifte de fjernaflæste målere et par år inden udløbet af den økonomiske rest-

levetid og således kunne ansøge om en forhøjelse af indtægtsrammen. Netvirk-

somheden bliver i dette tilfælde dog ikke kompenseret for fremskyndelsen af inve-

steringen, jf. afgørelsens afsnit 6.2. 

32. Eksempel 2 ligner eksempel 1, dog med undtagelse af meromkostninger som 

følge af fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i målerbekendtgø-

relsens § 2, stk. 1, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 2. 

33. En netvirksomhed, der udskifter fjernaflæste målere, der allerede opfylder 

målerbekendtgørelsens §§ 4-7, vil ikke blive kompenseret for meromkostninger 

som følge af fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i målerbe-

kendtgørelsens § 2, stk. 1, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 2. Dvs. netvirksom-

heden vil således ikke blive kompenseret for eventuelle restafskrivninger for de-

monterede målere, da netvirksomheden demonterer fjernaflæste målere, der alle-

rede opfylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7. 

34. Hvis en netvirksomhed ønsker at udskifte 10.000 fjernaflæste målere, vil net-

virksomhedens relevante alternative investering indtil 31. december 2020 være en 

elektronisk ikke-fjernaflæst måler, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4. 

35. Sekretariatet for Energitilsynet ligger på den baggrund til grund, at en netvirk-

somhed, der udskifter fjernaflæste målere med nye fjernaflæste målere, skal kom-

penseres for meromkostninger som følge af udskiftning af elmålere til fjernaflæste 

målere, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3. 

36. Hvis det ligesom i eksempel 1 antages, at netvirksomhedens samlede anlægs-

sum udgør 14.000.000 kr., vil beregningerne følge principperne i eksempel 1. 

37. Årets tillæg i investeringsåret (år 2014) til netvirksomhedens indtægtsramme 

som følge af investeringen i fjernaflæste målere i eksempel 2 udgør 113.543 kr.  
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38. Årets tillæg i 2015 til netvirksomhedens indtægtsramme som følge af investe-

ringen i fjernaflæste målere i eksempel 2 udgør 770.517 kr.  

39. Summen af de årlige afskrivninger, forrentning og restafskrivning for investe-

ringens levetid i eksempel 2 fremgår af tabel 2. 

TABEL 2 | EKSEMPEL PÅ INDTÆGTSRAMMEFORHØJELSE – EKSEMPEL 2 

År Afskrivning  Forrentning 

Sparet alternativ 

investering 

Restafskrivning, gamle 

målere 

Indtægtsramme- 

forhøjelse 

2014 466.667  -353.124 0 113.543 

2015 933.333 552.719 -715.535 0 770.517 

2016 933.333 514.600 -729.115 0 718.818 

2017 933.333 476.482 -742.953 0 666.862 

2018 933.333 438.363 -757.054 0 614.643 

2019 933.333 400.245 -771.422 0 562.156 

2020 933.333 362.126 -786.063 0 509.397 

2021 933.333 324.008 -800.981 0 456.360 

2022 933.333 285.889 -816.183 0 403.039 

2023 933.333 247.771 -831.674 0 349.430 

2024 933.333 209.652 -847.458 0 295.527 

2025 933.333 171.533 -863.542 0 241.325 

2026 933.333 133.415 -879.931 0 186.817 

2027 933.333 95.296 -896.631 0 131.998 

2028 933.333 57.178 -913.648 0 76.863 

2029 466.667 19.059 -468.172 0 17.554 

Note: Ved udgangen af investeringens levetid udgør indtægtsrammeforhøjelsen 0 kr., da forhøjelsen af 

indtægtsrammen er midlertidig, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 2. 

40. Det ses af tabel 2, at indtægtsrammeforhøjelsen og dermed forhøjelsen af regu-

leringsprisen er gradvist aftagende som følge af en faldende forrentning af aktiver-

ne i takt med afskrivning af anlægssummen. 

41. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at værdierne for afskrivning og for-

rentning for eksemplet i tabel 2 er opgjort i de pågældende års priser og ikke skal 

justeres siden hen. 
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EKSEMPEL 3: OPGRADERING AF MÅLERE 

42. Eksempel 3 illustrerer et tilfælde, hvor en netvirksomhed opgraderer 3.000 

elektroniske ikke-fjernaflæste målere eller målere, som ikke opfylder kravene i 

målerbekendtgørelsens §§ 4-7 til at fungere som fjernaflæste målere, der opfylder 

målerbekendtgørelsens §§ 4-7. 

43. Et eksempel på målere, der kan opgraderes, er elmålere, der opfylder næsten 

alle krav i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, men ikke alle. 

44. Et eksempel på opgradering kan være en ændring af kommunikationsmetode 

ved udskiftning af kommunikationsmodul på elmåleren. Der kan også være mu-

lighed for andre indstikskort, f.eks. til kommunikation til et eksternt display. Ende-

lig kan der være mulighed for softwareopgraderinger, som giver nye funktioner 

eller ændrer på anvendelsen af hukommelsen i elmåleren. 

45. Ved netvirksomhedens opgradering af 3.000 elektroniske ikke-fjernaflæste 

målere til fjernaflæste målere, der opfylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7, påhviler 

der netvirksomheden meromkostninger som følge af opgradering af elmålere, jf. 

målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3. 

46. Meromkostninger som følge af opgradering af elmålere udgør både forøgede 

anlægsomkostninger samt forøgede omkostninger til drift og vedligeholdelse. De 

forøgede anlægsomkostninger består af en anlægssum til opgradering af elmålere 

til fjernaflæste målere, der opfylder målerbekendtgørelsens §§ 4-7.  

47. Det antages i dette eksempel, at netvirksomhedens samlede anlægssum til op-

gradering udgør 300.000 kr. Den reguleringsmæssige anlægssaldo bliver dermed i 

dette eksempel 300.000 kr. 

48. I dette eksempel beregnes årets afskrivninger i år 1 og år 16 til 10.000 kr. og 

årets afskrivninger i år 2-15 til 20.000 kr.  

49. De samlede meromkostninger som følge af løbende drift og vedligeholdelse af 

fjernaflæste målere er for enkelthedens skyld ikke en del af dette eksempel.  

50. Årets tillæg i investeringsåret (år 1) til netvirksomhedens indtægtsramme som 

følge af investeringen i fjernaflæste målere i eksempel 3 udgør 10.000 kr. Årets 

tillæg i år 2 til netvirksomhedens indtægtsramme som følge af investeringen i 

fjernaflæste målere i eksempel 3 udgør 31.844 kr.  

51. Summen af de årlige afskrivninger, forrentning og restafskrivning for investe-

ringens levetid i det angivne eksempel fremgår af tabel 3. 
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TABEL 3 | EKSEMPEL PÅ INDTÆGTSRAMMEFORHØJELSE – EKSEMPEL 3 

År Afskrivning  Forrentning Restafskrivning, gamle målere  Indtægtsrammeforhøjelse 

2014 10.000 0 0  10.000 

2015 20.000 11.844 0  31.844 

2016 20.000 11.027 0  31.027 

2017 20.000 10.210 0  30.210 

2018 20.000 9.393 0  29.393 

2019 20.000 8.577 0  28.577 

2020 20.000 7.760 0  27.760 

2021 20.000 6.943 0  26.943 

2022 20.000 6.126 0  26.126 

2023 20.000 5.309 0  25.309 

2024 20.000 4.493 0  24.493 

2025 20.000 3.676 0  23.676 

2026 20.000 2.859 0  22.859 

2027 20.000 2.042 0  22.042 

2028 20.000 1.225 0  21.225 

2029 10.000 408 0  10.408 

Note: Ved udgangen af investeringens levetid udgør indtægtsrammeforhøjelsen 0 kr., da forhøjelsen af 

indtægtsrammen er midlertidig, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 2. 

52. Det ses af tabel 3, at indtægtsrammeforhøjelsen og dermed forhøjelsen af regu-

leringsprisen er gradvist aftagende som følge af en faldende forrentning af aktiver-

ne i takt med afskrivning af anlægssummen. 

53. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at værdierne for afskrivning og for-

rentning for eksemplet i tabel 3 er opgjort i de pågældende års priser og ikke skal 

justeres siden hen. 
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BILAG 3 – ANTAGELSER (GENERELLE OG VIRKSOMHEDSSPECI-

FIKKE) 

54. I dette bilag præsenteres hvilke begreber i modellen, der er hhv. generelle og 

virksomhedsspecifikke. Præsentationen tager udgangspunkt i gennemgangen fra 

afsnit 6.1.1. 

TABEL 4 | GENERELLE ELLER VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE ANTAGELSER  

 Parameterværdi Generel eller virksomhedsspecifik 

Afskrivningsperiode 15 år Generel 

Anlægssummen - Virksomhedsspecifik 

Datahjemtagningssystem - Virksomhedsspecifik 

Meromkostninger ved drift og vedligehold 

ved fjernaflæste målere 

- Virksomhedsspecifik 

Forrentningssats/tilbagediskonteringsrate 4,1 pct. Generel 

Idriftsættelsestidspunkt 1. juli Generel 

Inflation 1,9 pct. Generel 

Restlevetid - Virksomhedsspecifik 

Restafskrivning - Virksomhedsspecifik 

Sparede omkostninger til reinvesteringer 902 kr. Generel (standardiseret værdi) 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Beløb i kr. er angivet i 2014-priser. Forrentningssats og inflation er ligeledes gældende for 2014. 
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BILAG 4 – AFVIGELSER FRA MODELLEN FOR NØDVENDIGE NYIN-

VESTERINGER 

55. Sekretariatet for Energitilsynets vurderer, at modellen for forhøjelser af regule-

ringsprisen (indtægtsrammeforhøjelsen) i forbindelse med installation af fjernaf-

læste målere i hovedtræk bør ligne den model, der anvendes til beregning af ind-

tægtsforhøjelser for nødvendige nyinvesteringer, som Energitilsynet har truffet 

afgørelse om den 23. juni 2010. 

56. I dette bilag oplistes hvilke begreber i modellen for forhøjelser af regulerings-

prisen (indtægtsrammeforhøjelsen) i forbindelse med installation af fjernaflæste 

målere, der afviger fra modellen, der anvendes til beregning af indtægtsforhøjelser 

for nødvendige nyinvesteringer. 

TABEL 5 | METODER ELLER DEFINITIONER DER AFVIGER FRA MODELLEN FOR 

NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

Metode/definition Modellen for  

fjernaflæste målere 

Modellen for  

nødvendige nyinvesteringer 

Anlægssaldo
1
 Brutto Netto 

Anvendelse af forskellige tidsprofi-

ler 

Den nye investering er 

faldende og fradraget for 

den sparede investering 

er konstant 

Den nye investering er faldende og 

fradraget for den sparede levetidsfor-

længende omkostninger er faldende 

Idriftsættelsesdato Fast d. 1. juli Konkret idriftsættelsesdato 

Inflation Løbende gennemsnit 

over seneste 5 årige 

periode 

Fast 3 pct. fastsat på baggrund af 

gennemsnittet over  

perioden 2004-2009 

Kompensation for restafskrivning Indgår
2
 Indgår ikke 

Meromkostninger ved drift og 

vedligehold af fjernaflæste målere 

Faktiske dokumenterede 

omkostninger 

Baseret på ækvivalenter fastsat i 

forbindelse med Energitilsynets afgø-

relse om model for beregning af 

indtægtsrammeforhøjelser for nød-

vendige nyinvesteringer i 2010 

Tidsforskydelse af forhøjelse af 

reguleringsprisen 

Forhøjelsen tilfalder 

virksomheden fra medio 

år 1 (investeringsåret)
3
 til 

medio år 16 

Forhøjelsen tilfalder virksomheden fra 

medio år 1 (investeringsåret) til ultimo 

år 15 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note 1: ’Netto’ betyder, at anlægssummen er fratrukket nutidsværdien af sparede levetidsforlængende 

omkostninger. ’Brutto’ betyder, at alene anlægssummen er indeholdt i investeringens anlægssaldo. 

Note 2: Kompensation for restafskrivning indgår i modellen for fjernaflæste målere, da Sekretariatet for 

Energitilsynet vurderer, at dette er særskilt formuleret i målerbekendtgørelsen, jf. afgørelsens afsnit 

6.2. 

Note 3: Tillægget for forrentning sker først i år 2-16, da dette sikrer overensstemmelse mellem nutids-

værdien af de beregnede forhøjelser og investeringens anlægssum fratrukket den sparede anlægs-

sum, jf. tilsynsnotatets afsnit 6.3.1. 
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Punkt 5  

 
Energitilsynets møde den 23. juni 2010 

 

 Opdateret økonomisk model til godkendelse af for-
højelser ved nødvendige nyinvesteringer  

Resumé 
1. Denne sag vedrører opdateringen af den økonomiske model, som Ener-
gitilsynets sekretariat anvender til at regulere distributionsselskabernes og 
de regionale transmissionsselskabers (herefter blot netselskaber) økonomi i 
forbindelse med de såkaldte nødvendige nyinvesteringer. 

2. I forbindelse med en nødvendig nyinvestering kan netselskaberne få for-
øget deres indtægtsramme med den årlige afskrivning og den årlige forrent-
ning af den nødvendige nyinvestering. 

3. Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet kan 
træffe afgørelse om, at sekretariatet fremover kan behandle ansøgninger om 
nødvendige nyinvesteringer efter den opdaterede økonomiske model, som 
fremlægges i dette notat. 

4. Med Folketingets vedtagelse af L386 af 20. maj 2009 skal Energitilsy-
nets sekretariat opdatere den økonomiske model for nødvendige nyinveste-
ringer.   

5. Energitilsynets sekretariat skal ligesom ved den hidtidige lovgivning fra-
trække sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt som noget nyt 
sparede omkostninger til fornyelse fra den årlige forhøjelse, som netselska-
ber modtager i forbindelse med en idriftsættelse af en nødvendig nyinveste-
ring.  

6. Lovændringen indebærer, at ansøgninger om godkendelse af nødvendige 
nyinvesteringer, hvor der ikke var truffet bindende økonomiske dispositioner 
for før 8. oktober 2008 skal behandles efter nye regler. 

7. For netselskabernes eksisterende anlæg skal Energitilsynets sekretariat 
fastsætte aktivkategorier fordelt på forskellige spændingsniveauer samt 
estimere nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, standardlevetider og 
sparede omkostninger til fornyelse.  

d. 23. juni 2010 
Energicenter EL 
4/0720-0200-0096 
/LR 

ENERGITILSYNET 

sekretariatsbetjenes af 

KONKURRENCESTYRELSEN 

Centrene for Energi 
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8. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer skal Energitilsynets se-
kretariat fastsætte aktivkategorier fordelt på forskellige spændingsniveauer 
samt estimere nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardleve-
tider. 

9. Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med udførelsen af de lov-
bundne opgaver vedr. fastsættelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger, standardlevetider, sparede omkostninger til fornyelse mv. endvidere re-
vurderet de generelle principper i den nuværende økonomiske model for 
nødvendige nyinvesteringer. 

10. Der er i forbindelse med revurderingen af den økonomiske model for 
nødvendige nyinvesteringer bl.a. udviklet en metode til at fastsætte kassati-
onsværdien for erstattede anlæg. 

11. Energitilsynets sekretariat har endvidere foretaget en justering i den må-
de, hvorpå netselskabernes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle 
nye indtægter bliver pristalsreguleret ved en nødvendig nyinvestering. I den 
nuværende model bliver disse indtægter og udgifter fremskrevet med en 
konstant inflation på 3 pct. over hele investeringens levetid. I den opdatere-
de model vil disse udgifter og indtægter årligt blive pristalsreguleret med det 
såkaldte reguleringsprisindeks.    

12. Energitilsynets sekretariat har på grundlag af bidrag og indstillinger fra 
det rådgivende ingeniørfirma COWI og med inddragelse af branchen fastsat 
38 aktivkategorier for både netselskabernes nødvendige nyinvesteringer og 
for eksisterende luftledningsanlæg fordelt på forskellige spændingsniveauer.     

13. Med bidrag fra COWI og med inddragelse af branchen har Energitilsy-
nets sekretariat udarbejdet et spørgeskema omhandlende netselskabernes 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardlevetider for netselska-
bernes aktivkategorier.   

14. Ved brev af 4. februar 2010 anmodede Energitilsynets sekretariat samt-
lige netselskaber og regionale transmissionsselskaber om at indberette op-
lysningerne i spørgeskemaet til Energitilsynets sekretariat senest 1. marts 
2010. 

15. De nye estimater for netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger samt standardlevetider er baseret på indberetninger fra 53 netselska-
ber.  Det er primært transformerforeninger, som ikke har indberettet oplys-
ninger til Energitilsynets sekretariat. Energitilsynets sekretariat har med ind-
dragelse af bidrag fra det rådgivende ingeniørfirma COWI vurderet validite-
ten af hvert enkelt selskabs indberettede oplysninger.  
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16. Estimaterne for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt standard-
levetider fordelt på aktivkategorierne i den opdaterede model for nødvendi-
ge nyinvesteringer er således baseret på et detaljeret datamateriale. 

17. Energitilsynets sekretariat har defineret sparede omkostninger til forny-
else som værende nutidsværdien af de såkaldt levetidsforlængende investe-
ringer i et luftledningsanlæg, som netselskabet sparer ved at gennemføre en 
kabellægning.  

18. En regalvanisering af en stålmast er et eksempel på en investering, der 
vil forlænge luftledningsanlæggets levetid.  Ved at gennemføre en kabel-
lægning af et luftledningsanlæg, vil et netselskab således spare omkostnin-
ger til regalvanisering af stålmasterne i netselskabets luftledningsanlæg.   

19.  Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og med inddragel-
se af Dansk Energi endvidere udarbejdet en metode til at estimere nutids-
værdien af de levetidsforlængede investeringer af luftledningsanlæg, som 
netselskaberne sparer ved at kabellægge luftledninger. 

20. Alle ændringer i den opdaterede økonomiske model for nødvendige ny-
investeringer set i forhold til nuværende økonomiske model er opsummeret i 
bilag 1.   

21. Energitilsynets sekretariat skal efter behov og mindst hvert tredje år 
vurdere, om der grundet den teknologiske udvikling, prisudvikling mv. er 
behov for at justere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, omkostnin-
gerne til fornyelse mv. i den opdaterede økonomiske model for nødvendige 
nyinvesteringer.   
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Beslutning 
22.  For nødvendige nyinvesteringer som der ikke er truffet bindende øko-
nomiske dispositioner for inden 8. oktober 2008 træffer Energitilsynet afgø-
relse om, at der i opgørelsen af forøgelsen af indtægtsrammen som følge af 
en nødvendig nyinvestering skal anvendes de(n) i dette notat fastsatte: 

23. aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende 
luftledningsanlæg på forskellige spændingsniveauer, jf. tabel 1, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 15, stk. 6. 

24. gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 
forskellige aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksiste-
rende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. De 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er præsente-
ret i tabel 1. 

25. standardlevetider for de forskellige aktivkategorier for både nødvendige 
nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, § 15, stk. 6. Standardlevetiderne er præsenteret i tabel 2.  

26. sparede omkostninger til fornyelse af netselskabernes eksisterende luft-
ledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. 

27. nye økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Dette indebæ-
rer, at netselskaberne skal indhente et skriftligt tilbud på kassationsværdien 
af et erstattet luftledningsanlæg. Derudover vil netselskabernes nye drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger, eventuelle sparede drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger samt eventuelle nye indtægter blive pristalsreguleret 
med reguleringsprisindekset i stedet for en konstant inflation på 3 pct. som 
ved den nuværende model.  
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Sagsfremstilling 
28. Det centrale element i indtægtsrammereguleringen er den såkaldte regu-
leringspris. Et selskabs reguleringspris er som udgangspunkt bestemt ved 
selskabets pristalsregulerede driftsmæssige indtægter i 2004 divideret med 
selskabets leverede mængde elektricitet i 2004.  

29. Indtægtsrammen i et givet år findes ved at gange den pristalsregulerede 
reguleringspris på den mængde strøm, selskabet har transporteret i løbet af 
året.  Energitilsynets sekretariat kan forhøje et selskabs indtægtsramme bl.a. 
i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer. 

30.   Energitilsynets sekretariat anvender en økonomisk model til at regulere 
netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer.  I 
det følgende vil der blive anvendt en række fagord og vendinger, der kan 
kræve en nærmere forklaring. Dette er søgt givet i boks 1 nedenfor.     

Boks 1: Definitioner 

Aktivkategorier (eller også kaldet anlægskategorier) er de forskellige akti-
ver, som indgår i hhv. et eksisterende luftledningsanlæg og i nødvendige 
nyinvesteringer. Luftledninger, jordkabler, transformere, felter mv. er alle 
eksempler på aktivkategorier.   

Den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint er den forrentnings-
sats, der bliver anvendt til at forrente netselskabernes nødvendige nyinve-
steringer. 

Den nuværende model er den model, som Energitilsynets sekretariat an-
vender til at regulere netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendi-
ge nyinvesteringer, for hvilke der er truffet bindende økonomiske dispositi-
oner før 8. oktober 2008.   

Den opdaterede model er den model, som Energitilsynets sekretariat i 
overensstemmelse med bestemmelserne i L386 har udarbejdet til at regule-
re netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer, 
for hvilke der ikke er truffet bindende økonomiske dispositioner før 8. ok-
tober 2008.  

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er de årlige omkostninger for 
hver enkel aktivkategori, som netselskaberne får reguleret deres regule-
ringspris og rådighedsbeløb med i forbindelse med en nødvendig nyinve-
stering. 

Kassationsværdi er den værdi målt i kr., som et eksisterende anlæg kan af-
sættes til på verdensmarkedet, når det bliver erstattet af en nødvendig nyin-
vestering. Dette kunne f.eks. være værdien af et luftledningsanlæg, der bli-
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ver erstattet af et jordkabel.   

Nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, stk. 18 
er anlæg, som er idriftsat efter den 1. januar 2005 og omfatter:   

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapaci-
tet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, ek-
sempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller til-
slutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsen-
heder. 
 
b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nød-
vendige for at sikre forsyningssikkerheden, jf. de planer for det frem-
tidige behov for transmissionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder 
i medfør af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7. 
 
c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til for-
syningssikkerheden. 
 
d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til elfor-
syningslovens § 21, stk. 1. 
 
e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskift-
ningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye ka-
belnet. 
 

Omkostninger til fornyelse er defineret som investeringer, der forlænger 
et eksisterende anlægs levetid. F.eks. kan et højspændingsluftledningsan-
lægs levetid blive forlænget ved en regalvanisering af stålmasterne. Leve-
tidsforlængende investeringer adskiller sig således fra reinvesteringer, hvor 
et nedslidt anlæg bliver udskiftet af et nyt. 

Reinvesteringer er defineret som investeringer, hvor alle komponenterne i 
et nedslidt anlæg bliver erstattet af nye komponenter. 

Reguleringsprisindekset bliver anvendt hvert kvartal til at regulere net-
selskabernes hhv. reguleringspriser og rådighedsbeløb. (Se også boks 3 s. 
39)  

Standardlevetid er det forventede antal år, som en given aktivkategori kan 
holde uden reinvesteringer eller levetidsforlængelse. 

 

31. Med Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 
af 20. maj 2009 er der gennemført en række lovændringer af den økonomi-
ske regulering af netselskabernes nødvendige nyinvesteringer. Disse lov-
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ændringer blev udmøntet med udstedelse af Bekendtgørelse nr. 1027 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsselskaber 
omfattet af elforsyningsloven af 2. november 2009. 

32. For netselskabernes eksisterende anlæg illustreret i figur 1 skal Energi-
tilsynets sekretariat fastsætte aktivkategorier samt estimere gennemsnitlige 
årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, standardlevetider og opgøre 
omkostninger til fornyelse af netselskabernes eksisterende luftledningsnet. 

Figur 1. Netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg  

 

 

33. Energitilsynets sekretariat har derudover udviklet en metode til at fast-
sætte kassationsværdien for de anlæg, som bliver erstattet af nødvendige ny-
investeringer. 

34. Samlet set har sekretariatet vurderet følgende forhold ved netselskaber-
nes eksisterende anlæg: 

1) Aktivkategorierne fordelt på forskellige spændingsniveauer 

2) Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for aktivkategorierne 

3) Standardlevetider for aktivkategorierne 

4) Omkostninger til fornyelse af luftledningsanlæg (disse omkostninger 
vil blive sparet, hvis luftledningsanlægget bliver kabellagt) 

5) Kassationsværdier for aktivkategorierne 

35. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer illustreret i figur 2 blev 
det med vedtagelsen af L386 endvidere pålagt Energitilsynets sekretariat at 
fastsætte: 
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6) Aktivkategorier fordelt på forskellige spændingsniveauer 

7) Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

8) Standardlevetider for netselskabernes nødvendige nyinvesteringer 

Figur 2. Netselskabernes nødvendige nyinvesteringer  

 

36. Ved en nødvendig nyinvestering, hvor der ikke er gennemført bindende 
økonomiske dispositioner før 8. oktober 2008, får et netselskab således for-
øget sin indtægtsramme eller rådighedsbeløb med konstruktionsomkostnin-
ger, herunder byggerenter og demonteringsomkostninger, plus nye drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger fratrukket eventuelle sparede drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger, eventuelle nye indtægter, eventuelle sparede 
omkostninger til fornyelse af erstattede anlæg samt en eventuel kassations-
værdi af det erstattede anlæg. 

37. Med L386 skal Energitilsynets sekretariat estimere standardværdier for 
en række af de variable, herunder f.eks. nye drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger, som bliver anvendt til at regulere netselskabernes økonomi ved 
en nødvendig nyinvestering. 

38. Umiddelbart efter udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen den 2. 
november 2009 indgik Energitilsynets sekretariat en kontrakt med det råd-
givende ingeniørfirma COWI, der som ekstern samarbejdspartner har bistået 
Energitilsynets sekretariat i forbindelse med opdateringen af den økonomi-
ske model for nødvendige nyinvesteringer.  

39. Energitilsynets sekretariat etablerede i løbet af november 2009 endvide-
re en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Energi, distribu-
tionsselskaberne Sydfyns Elforsyning1, NRGi, SEAS-NVE Net, de regiona-
le transmissionsselskaber SEAS-NVE Transmission og N1 samt Energi-
net.dk.   

                                                 
1 Sydfyns Elforsyning deltog ikke i det tredje arbejdsgruppemøde. 
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40. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder, og deltagerne har løbende i pro-
cessen givet input til Energitilsynets sekretariats arbejde med at opdatere 
den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer.  

41. Ved arbejdsgruppemøder den 7. december 2009 og den 28. januar 2010 
har arbejdsgruppen diskuteret problemstillinger ved den nuværende model 
for nødvendige nyinvesteringer. Ved disse møder har arbejdsgruppen endvi-
dere diskuteret et af Energitilsynets sekretariat og COWI udarbejdet spørge-
skema omhandlende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardle-
vetider for netselskabernes aktivkategorier.     

42. Ved brev af 4. februar 2010 anmodede Energitilsynets sekretariat samt-
lige netselskaber og regionale transmissionsselskaber om at indberette op-
lysningerne i spørgeskemaet til Energitilsynets sekretariat senest 1. marts 
2010.   

43. Pr. 8. marts 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indberet-
ninger fra 47 netselskaber. Energitilsynets sekretariat begyndte umiddelbart 
herefter en rykkerprocedure for de resterende netselskaber.  

44. Derudover begyndte Energitilsynets sekretariat med inddragelse af 
COWI at kvalitetssikre netselskabernes indberetninger.  

45. Pr. 8. april 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indberetnin-
ger fra 58 netselskaber. Det er primært transformerforeninger, som ikke har 
indberettet de ønskede oplysninger. Dermed har Energitilsynets sekretariat 
modtaget indberetninger fra en meget stor andel af hhv. distributionsselska-
berne og de regionale transmissionsselskaber. 

46. Energitilsynets sekretariat har fundet det hensigtsmæssigt at se bort fra 
indberetninger fra 5 netselskaber, da disse netselskaber generelt ikke var i 
stand til at opdele deres samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
mellem de enkelte aktivkategorier tilstrækkeligt.     

47. Ved tredje møde i arbejdsgruppen den 8. april 2010 præsenterede Ener-
gitilsynets sekretariat og COWI foreløbige estimater for drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger samt standardlevetider. Arbejdsgruppen fik efterføl-
gende mulighed for at komme med bemærkninger til de foreløbige estimater 
for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt standardlevetider. 

48. Den endelige baggrundsrapport fra COWI vedrørende dataindhentnin-
gen, kvalitetssikringen og fastlæggelsen af nye drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger, standardlevetider mv. fremgår af bilag 2. 

49. De endelig estimater for netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger og standardlevetider for netselskabernes aktivkategorier er indar-
bejdet i den opdaterede økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. 
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50. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og med inddragelse 
af Dansk Energi endvidere udarbejdet en metode til at beregne omkostnin-
ger til fornyelse af eksisterende luftledningsanlæg, som netselskaberne spa-
rer ved at kabellægge luftledninger. Energitilsynets sekretariat sendte ved 
mail den 4. maj 2010 denne metode i høring hos branchen sammen med et 
udkast til Tilsynsnotatet vedr. den opdaterede model, regnearket med den 
opdaterede model samt diverse bilag.  

51. Under høringen blev Energitilsynets sekretariat opmærksom på en mere 
retvisende metode til at opgøre de sparede omkostninger til fornyelse end 
den metode, som er beskrevet i udkastet til Tilsynsnotatet af 4. maj 2010. 
Dette skabte et behov for en fornyet høring af branchen, og Energitilsynets 
sekretariat har fundet det hensigtsmæssigt i punkt 52-65 at redegøre nærme-
re for processen for udarbejdelsen af metoden til at beregne de sparede om-
kostninger til fornyelse, herunder for forskellen i metoden indeholdt i hhv. 
1. og 2. udkast til Tilsynsnotatet. 

52. Ved den metode som Energitilsynets sekretariat sendte i høring ved mail 
af 4. maj 2010 blev nutidsværdien af de sparede afskrivninger for levetids-
forlængende investeringer fratrukket forhøjelsen af den nødvendige nyinve-
stering.  

53. Et luftledningsanlæg har en standardlevetid på 40 år. Dvs. at hvis et net-
selskab skulle have gennemført en levetidsforlængende investering i et luft-
ledningsanlæg i 2020, men i stedet vælger at kabellægge luftledningen, bli-
ver nutidsværdien i 2010 af de sparede afskrivninger over perioden 2020-
2059 ved denne metode fratrukket forhøjelsen af den nødvendige nyinveste-
ring.  

54. Dansk Energi, jf. bilag 5, og Energinet.dk, jf. bilag 7 fremkom med hø-
ringssvar til Energitilsynets sekretariats metode til at beregne værdien af de 
sparede omkostninger til fornyelse. 

55. Ved denne nye metode bliver nutidsværdien i 2010 af hele den komplet-
te levetidsforlængende investering fratrukket forhøjelsen fra den nødvendige 
nyinvestering.   

56. Såfremt et netselskab skulle have gennemført en levetidsforlængende 
investering i et luftledningsanlæg i 2020, men i stedet vælger at kabellægge 
luftledningen, bliver nutidsværdien i 2010 af de sparede levetidsforlængen-
de investeringer i 2020 ved denne metode fratrukket forhøjelsen af den nød-
vendige nyinvestering.  

57. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 25. maj 2010 den nye me-
tode til at beregne de sparede omkostninger til fornyelse i høring hos bran-
chen.  
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58. Dansk Energi fremkom ved et møde med Energitilsynets sekretariat den 
31. maj 2010 med bemærkninger til den nye metode til at beregne de spare-
de omkostninger til fornyelse. 

59. Dansk Energi argumenterede overfor Energitilsynets sekretariat, at net-
selskaberne generelt ikke gennemfører hele den levetidsforlængende inve-
stering på én gang, men i stedet over en årrække gennemfører en række 
mindre levetidsforlængende investeringer.  

60. Det indebærer, at den komplette levetidsforlængende investering i Ener-
gitilsynets sekretariats nye metode ifølge Dansk Energi bør opdeles i en 
række mindre levetidsforlængende investeringer, der forfalder med jævne 
mellemrum over en årrække.  

61. Energitilsynets sekretariat har derfor efterfølgende foretaget en revurde-
ring af den nye metode til at fastsætte værdien af de sparede omkostninger 
til fornyelse.     

62. Tilkendegivelser fra branchen indikerer, at netselskaberne årligt gen-
nemfører levetidsforlængende investeringer i deres luftledningsanlæg.  

63.  Energitilsynets sekretariat har derfor fundet det mest retvisende at opde-
le den komplette sparede levetidsforlængende investering i årlige mindre le-
vetidsforlængende investeringer.   

64. I modsætning til den oprindelige metode, som blev sendt i høring den 4. 
maj 2010, er der i den af Energitilsynets sekretariat endeligt fastlagte meto-
de til at opgøre omkostningerne til fornyelse tale om årlige investeringer og 
dermed ikke årlige afskrivninger. De årlige investeringer i den endelige me-
tode vil derfor blive pristalsreguleret i modsætning til afskrivningerne i den 
hidtidige metode, som blev sendt i høring den 4. maj 2010. Nutidsværdien i 
2010 af de sparede omkostninger til fornyelse er dermed højere ved den en-
deligt fastlagte metode end ved den oprindelige metode, og der sker således 
et større fradrag fra det beløb, som godkendes som en nødvendig nyinveste-
ring.      

65. De endelig estimater for værdien af de levetidsforlængende investerin-
ger, som netselskaberne sparer ved en kabellægning af luftledningsanlæg, er 
beskrevet nærmere i COWIs baggrundsrapport, jf. bilag 2. Disse estimater 
er endvidere indarbejdet i regnearket for den opdaterede model for nødven-
dige nyinvesteringer. 

66. Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med udførelsen af de lov-
bundne opgaver vedr. fastsættelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger, standardlevetider, sparede omkostninger til fornyelse mv. endvidere re-
vurderet de generelle principper i den nuværende model for nødvendige ny-
investeringer. 
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67. Energitilsynets sekretariat har på baggrund af denne revurdering justeret 
i den måde netselskabernes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle 
nye indtægter bliver pristalsreguleret i den økonomiske regulering af net-
selskabernes nødvendige nyinvesteringer. I den nuværende model bliver 
disse udgifter og indtægter fremskrevet med en konstant inflation på 3 pct.   

68. I den opdaterede model vil disse udgifter og indtægter årligt blive pris-
talsreguleret med det såkaldte reguleringsprisindeks, jf. også boks 3.    

69. Da den opdaterede model er mere kompliceret end den nuværende mo-
del, skal netselskaberne fremover indberette oplysningerne i et skema. 
Energitilsynets sekretariat vil efterfølgende beregne forhøjelserne ud fra den 
opdaterede model for nødvendige nyinvesteringer.    

70. Energitilsynets sekretariat vil efter behov og mindst hvert tredje år vur-
dere om der grundet den teknologiske udvikling, prisudviklingen mv. er be-
hov for at justere de beregnede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
omkostninger til fornyelse mv. i den opdaterede model for nødvendige ny-
investeringer. 
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Lovgrundlag 
71. En række bestemmelser i elforsyningsloven og i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen er relevant i forbindelse med Energitilsynets sekretariats re-
gulering af netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinve-
steringer. 

72. Elforsyningslovens § 70, stk. 1: Priserne for net- og transmissionsvirksomhedernes 
ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer, jf. dog § 70 
a. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger ved en 
effektiv drift af virksomheden. 

73. Elforsyningslovens § 70, stk. 2: Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om 
indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i 
denne regulering sikres det, at nettarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke sti-
ger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyin-
vesteringer, dog forsat skal kunne forrentes og afskrives.  

Indtægtsrammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den 
kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventu-
elt med modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et 
eksisterende anlæg, vil indtægtsrammen blive forøget med et beløb, der dækker forrentning, 
afskrivning samt drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen.  

Virksomheden kan vælge, at beregningen sker som en varig eller en midlertidig forhøjelse 
af indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes som en annuitet, vil forhøjelsen være va-
rig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et serielån, bortfalder forhøjelsen ved 
udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investeringer i anlægget vil der ske en 
fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen sker, så den afspejler en an-
nuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger til nedtagning af det erstattede 
anlæg og erhvervelse af myndighedskrav i forbindelse hermed.  

Ved beregning af forhøjelsen skal der ske modregning af et beløb, der dækker kassations-
værdien af det erstattede anlæg. Der skal endvidere ske modregning af et beløb, der dækker 
de omkostninger, som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville 
have haft til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstatte-
de anlæg fortsat skulle have været drevet ved med uændret funktionalitet. Over og under-
dækning for perioden fra 1. januar til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. 
nævnte loft. Afviklingen af denne underdækning skal være afsluttet senest ved udgangen af 
2010.         

74. Elforsyningslovens § 70, stk. 3: Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i 
nye anlæg, der indgår som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske 
anlæg, der tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. 
Endvidere omfatter nødvendige nyinvesteringer væsentlige ændringer i den overordnede 
netstruktur, der er nødvendig for at sikre forsyningssikkerheden, og kabellægning af luft-
ledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en forudsætning for ændring af 
indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat efter den 1. januar 2005, eller at netvirk-
somheden eller den regionale transmissionsvirksomhed har erhvervet anlægget efter denne 
dato.”  

Bemærkninger til Elforsyningslovens § 70, stk. 2 til lov nr. 386 ifølge betænkning:  
Med ændringsforslaget foreslås en ændring vedrørende beregning af forhøjelsen af ind-
tægtsrammen ved nødvendige nyinvesteringer, hvor disse erstatter eksisterende anlæg. Det 
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vil eksempelvis være tilfældet ved kabellægning af eksisterende luftledningsanlæg. Hensig-
ten er at sikre, at netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder får dækket de-
res meromkostninger, som følge af at nødvendige nyinvesteringer skal forrentes og afskri-
ves. Det indebærer en sådan forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme ved en nødvendig 
nyinvestering, som er nødvendig, for at investeringen kan forrentes og afskrives, og at virk-
somheden kan afholde nødvendige omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlægget og 
omkostninger til senere investeringer i fornyelse af anlægget. 
 
Endvidere indregnes omkostninger til nedtagning af det erstattede anlæg, herunder myn-
dighedspålagte omkostninger, f.eks. til retablering af arealer og bortskaffelse og destruktion 
af master m.v. Endelig indregnes kassationsværdien af det erstattede anlæg. Ved beregnin-
gen tages udgangspunkt i en standardlevetid for nyinvesteringen. 
 
Ved beregningen skal der ske fradrag af de udgifter, som virksomheden kunne have imøde-
set, såfremt nyinvesteringen ikke var blevet gennemført, i form af en beregnet værdi af ud-
gifter til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede 
anlæg skulle have været videreført med uændret funktionalitet. 
 
Beregningen kan foretages som en annuitet, der resulterer i en varig forhøjelse af indtægts-
rammen, hvorved der automatisk sikres økonomisk rum til fornyelse af anlægget ved leve-
tidens udløb. 
 
Beregningen kan også foretages således, at forhøjelsen afspejler et serielån, der løber over 
anlæggets levetid. I dette tilfælde vil der ske en efterfølgende forhøjelse af indtægtsram-
men, når der aktuelt skal ske en fornyelse af anlægget. Denne sidste beregningsmetode sva-
rer til den gældende beregning af forhøjelsen af indtægtsrammer ved nødvendige nyinveste-
ringer. For hver nyinvestering vælger bevillingshaveren, om annuitetsmodellen eller serie-
lånsmodellen skal anvendes. 
 
Energitilsynet fastsætter standardlevetider for luftledningsanlæg, kabelanlæg, transformer-
stationer m.v. Energitilsynet fastsætter endvidere gennemsnitlige værdier for omkostnin-
gerne til drift, vedligeholdelse og fornyelse for luftledningsanlæg og andre anlæg, som ud-
skiftes som led i kabellægning af luftledninger. For kabelanlæg og andre nødvendige nyin-
vesteringer fastsættes alene forventede gennemsnitlige værdier for omkostninger til drift og 
vedligeholdelse, idet anlægsomkostningerne fastlægges ud fra de konkrete anlæg. Endelig 
fastsætter Energitilsynet anlægskategorierne, f.eks. i henhold til spændingsniveauer. 
 
Standardlevetider, omkostninger og anlægskategorier gennemgås hvert tredje år af Energi-
tilsynet med henblik på eventuel justering på basis af indhøstede erfaringer og den teknolo-
giske udvikling. 
 
Da der er tale om standardlevetider og gennemsnitlige omkostninger for kategorier af an-
læg, vil der kunne være afvigelser herfra for konkrete anlæg. Sådanne afvigelser giver ikke 
anledning til at anvende andre værdier i beregningerne for konkrete anlæg. Såfremt en virk-
somhed kan dokumentere over for Energitilsynet, at et konkret anlæg falder uden for de ak-
tuelt fastsatte kategorier af anlæg, kan dog anvendes virksomhedens egne dokumenterede 
omkostninger i beregningerne efter godkendelse af Energitilsynet. 
Alle tillæg og fradrag opgøres på tidspunktet for idriftsættelsen af det nødvendige nyanlæg, 
der er tidspunktet for forhøjelsen af indtægtsrammen. 
Klima- og energiministeren kan udstede regler for beregningen i henhold til 1. pkt. 

75. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1: Energitilsynet kan efter ansøgning forhø-
je reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed for at sikre mulighed for for-
rentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, 
nr. 18, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forven-
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tede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rå-
dighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 

76.  Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 2: Kapitalen opgøres efter reglerne i års-
regnskabsloven, dog indregnes ikke evt. fremtidige omkostninger til nedtagning af anlæg-
get og evt. fremtidig retablering samt eventuel kassationsværdi. I kapitalen indgår doku-
menterede sædvanlige byggerenter. Virksomheden kan ved opgørelsen af kapitalen vælge, 
om eventuelle tilslutningsbidrag skal modregnes i værdien. 

77. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 3: Kapitalen forrentes med den på idriftsæt-
telsestidspunktet gældende lange byggeobligationsrente, jf. § 2, nr. 11, plus 1 pct. point. 

78. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 4: Virksomheden vælger for hver nyinve-
stering, om forhøjelsen af indtægtsrammen skal ske som en annuitet, hvor forhøjelsen af 
reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil være varig, eller efter principperne om serielån, 
hvorved forhøjelsen vil løbe over anlæggets levetid, jf. stk. 6. 

79. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 5: Såfremt den nødvendige nyinvestering 
erstatter et eksisterende anlæg, vil værdien af nyinvesteringen blive forhøjet med omkost-
ninger til nedtagning af det eksisterende anlæg, herunder myndighedspålagte omkostninger 
i forbindelse hermed. Der skal ske modregning af kassationsværdien af det erstattede an-
læg. Ved beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil der 
endvidere ske modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og for-
nyelse af eksisterende anlæg ud fra standardiserede værdier. 

80. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6: Til brug for beregningerne fastsætter 
Energitilsynet standardlevetider for luftledningsanlæg, kabelanlæg, transformerstationer 
mv. samt anlægskategorier f.eks. i henhold til spændingsniveauer. 

81. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 7: For de fastsatte anlægskategorier fastsæt-
ter Energitilsynet til brug for beregningerne endvidere gennemsnitlige omkostninger til 
drift, vedligeholdelse og fornyelse af luftledningsanlæg og andre anlæg, der udskiftes som 
led i kabellægning af luftledninger. For kabelanlæg og andre nødvendige nyinvesteringer 
fastsætter Energitilsynet alene forventede gennemsnitlige omkostninger til drift og vedlige-
holdelse. 

82. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 8: Energitilsynet gennemgår hvert tredje år 
standardlevetider, gennemsnitlige omkostninger og anlægskategorier, jf. stk. 6 og 7, med 
henblik på eventuel justering på basis af indhøstede erfaringer og den teknologiske udvik-
ling. 

83. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 9: Såfremt en virksomhed kan dokumente-
re, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt fastsatte anlægskategorier, kan virksomhe-
dens egne dokumenterede omkostninger anvendes i beregninger efter denne paragraf efter 
godkendelse af Energitilsynet. 

84. Bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om åbningsbalancer for distributionssel-
skaber og regionale transmissionsselskaber 
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Analyse 
85. For netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg skal Energitilsynets 
sekretariat fastsætte aktivkategorier, gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger, standardlevetider samt sparede omkostninger til 
fornyelse. 

86. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer skal Energitilsynets se-
kretariat fastsætte aktivkategorier, gennemsnitlige årlige drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger og standardlevetider.    

87. En række aktivkategorier, herunder felter og transformere mv., kan ind-
gå både i en nødvendig nyinvestering og i et eksisterende luftledningsanlæg. 
Det er således enten primært jordkabler eller luftledninger, som kun indgår i 
hhv. en nødvendig nyinvestering eller i et eksisterende luftledningsanlæg.  

88. Energitilsynets sekretariat har derfor fastlagt aktivkategorierne således, 
at disse omfatter både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftled-
ningsanlæg.       

89. Energitilsynets sekretariat har endvidere fastlagt gennemsnitlige årlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardlevetider for de fastlag-
te aktivkategorier omfattende både nødvendige nyinvesteringer og eksiste-
rende luftledningsanlæg.  

90. Omkostningerne til fornyelse er alene fastsat for eksisterende luftled-
ningsanlæg.  

Aktivkategorier  

91. Energitilsynets sekretariat skal fastsætte aktivkategorier for både net-
selskabernes nødvendige nyinvesteringer og for netselskabernes eksisteren-
de luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6.    

92. En række aktivkategorier, herunder felter og transformere mv., kan ind-
gå i både en nødvendig nyinvestering og i et eksisterende luftledningsanlæg.  

93. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra det rådgivende ingeniør-
firma COWI og med inddragelse af arbejdsgruppen fastsat 38 aktivkategori-
er for netselskabernes nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftled-
ningsanlæg, jf. tabel 1 nedenfor.  

94. Ifølge tilkendegivelser fra arbejdsgruppen omfatter disse 38 aktivkatego-
rier de aktivkategorier, som indgår i hhv. eksisterende luftledningsanlæg og 
nødvendige nyinvesteringer.    
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Gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger  

95. Energitilsynets sekretariat skal fastsætte gennemsnitlige årlige drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger for de fastsatte aktivkategorier omfattende 
både netselskabernes nødvendige nyinvesteringer og netselskabernes eksi-
sterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 7.    

96. Energitilsynets sekretariat udarbejdede med bidrag fra COWI og med 
inddragelse af arbejdsgruppen et spørgeskema vedr. netselskabernes drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger samt standardlevetider for de forskellige 
aktivkategorier. 

97. Energitilsynets sekretariat anmodede ved brev af 4. februar 2010 samtli-
ge netselskaber om at indberette det af Energitilsynets sekretariat udarbej-
dede spørgeskema med data for 2009. 

98. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var således at indhente 
et omfattende datamateriale til at kunne beregne gennemsnitlige årlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt standardlevetider for de fast-
satte aktivkategorier. 

99. Pr. 8. marts 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indberet-
ninger fra 47 netselskaber. Energitilsynets sekretariat begyndte umiddelbart 
herefter en rykkerprocedure for de resterende netselskaber. Derudover be-
gyndte Energitilsynets sekretariat med inddragelse af COWI at kvalitetssik-
re netselskabernes indberetninger. Energitilsynets sekretariat og COWI har 
således udført en omfattende kvalitetssikring af dette datamateriale, jf. bilag 
2. 

100. Pr. 8. april 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indbe-
retninger fra 58 netselskaber. Det er primært transformerforeninger, som ik-
ke har indberettet de ønskede oplysninger.    

101. Energitilsynets sekretariat har således modtaget indberetninger fra en 
meget stor andel af hhv. distributionsselskaberne og de regionale transmis-
sionsselskaber. 5 netselskaber har generelt ikke været i stand til at opdele 
deres samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mellem de enkelte 
aktivkategorier tilstrækkeligt.      

102. Energitilsynets sekretariat har derfor valgt at se bort fra disse indbe-
retninger ved beregninger af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger.  

103. Estimaterne for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er således 
baseret på indberetninger fra 53 selskaber, hvoraf 10 er regionale transmis-
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sionsselskaber og de resterende 42 er distributionsselskaber. Ét selskab ind-
berettede data for både regional transmission og distribution.  

104. De i alt 43 distributionsselskabers netvolumen udgør ca. 87 pct. af 
den samlede netvolumen for distributionsselskaberne. De i alt 11 regionale 
transmissionsselskabers netvolumen udgør 89 pct. af den samlede netvolu-
men for de regionale transmissionsselskaber. 

105. Energitilsynets sekretariat anmodede specifikt ved brev af 4. februar 
2010 netselskaberne om ikke at indberette omkostninger til fornyelse som 
en del af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.   

106. Energitilsynets sekretariat blev i forbindelse med kvalitetssikringen 
af datamaterialet opmærksom på, at enkelte netselskaber alligevel havde 
indberettet omkostninger til fornyelse som en del af de alm. drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger for luftledningsanlæg på de lavere spændingsni-
veauer, dvs. 10 kV og 0,4 kV. 

107. Ved mail af 27. april 2010 anmodede Energitilsynets sekretariat der-
for samtlige netselskaberne om at oplyse, om de indberettede oplysninger 
vedr. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger indeholdt omkostninger til 
fornyelse.  

108. Enkelte netselskaber bekræftede, at de havde indregnet omkostnin-
ger til fornyelse som en del af de alm. drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger, da disse netselskaber ikke kunne indberette omkostninger til forny-
else og de alm. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger særskilt. 

109. Energitilsynets sekretariat korrigerede med bidrag fra COWI de ind-
beretninger, hvor drifts- og vedligeholdelsesomkostninger også indeholdt 
fornyelse.  

110. Helt konkret har Energitilsynets sekretariat anvendt estimaterne for 
de årlige omkostninger til fornyelse til at korrigere de omtalte netselskabers 
indberetninger vedr. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på de lavere 
spændingsniveauer.  Estimaterne for de årlige omkostninger til fornyelse er 
beskrevet i et særskilt afsnit nedenfor. 

111. For disse 38 aktivkategorier har Energitilsynets sekretariat med bi-
drag fra COWI estimeret gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger, jf. tabel 1 nedenfor.  
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Tabel 1. Gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 38 
aktivkategorier 

Årlig drifts- og
Anlægskategori  vedligeholdelsesomkostning

1 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system kr 39.674
2 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast kr 5.576
3 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast kr 4.473
4 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 31.388
5 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret kr 40.536
6 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 31.388
7 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 15.302
8 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret kr 5.668
9 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 6.583

10 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 15.302
11 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret kr 6.426
12 132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt kr 57.100
13 30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt kr 22.614
14 Slukkespole, 30-50-60 kV, incl. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt kr 3.197
15 Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt kr 3.719
16 10-15-20 kV felt kr 3.336
17 Slukkespole, 10-15-20 kV incl. nulpunktstransformer kr 2.721
18 Signal- og overvågningskabler kr 1.786
19 Bygning, pr. kvadratmeter kr 167
20 Grunde, pr. kvadratmeter kr 6
21 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system kr 8.125
22 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system kr 4.735
23 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system kr 8.125
24 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system kr 1.412
25 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system kr 2.825
26 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksklusiv kabelskabe kr 1.405
27 Kabelskabe kr 101
28 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system kr 4.287
29 Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) kr 1.177
30 Transformer kr 239
31 Målere - Elektroniske fjernaflæsning kr 135
32 Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning kr 26
33 Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) kr 42
34 Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) kr 15
35 10-15-20 kV, søkabel kr 15.000
36 30 kV, søkabel kr 15.000
37 50-60 kV, søkabel kr 20.000
38 132-150 kV, søkabel kr 20.000  

Note: Omkostningerne i tabel 1 er fastlagt på grundlag af spørgeskemaundersøgelsen af 53 netselskaber.  

112. Et netselskab får forøget sin indtægtsramme med de gennemsnitlige 
årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de aktivkategorier, der 
indgår i netselskabets nødvendige nyinvestering.    

113. Såfremt et netselskab gennemfører en nødvendig nyinvestering in-
deholdende f.eks. 1 transmissionsnet 132/150 kV-kabel, 1 132 kV-
transformer, 1 kvadratmeter bygning og 1 kvadratmeter grund får netselska-
bet således øget sin indtægtsramme med de årlige drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger fra disse aktivkategorier. Konkret er beløbene kr. 39.674 
for 132 kV-transmissionskablet, kr. 57.100 for 132 kV-transformeren, kr. 
167 for bygningen og kr. 6 for grunden, jf. tabel 1. 
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114. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
for aktivkategori 1-3, 5-9, 11-22, 24-33 er opgjort som et gennemsnit af net-
selskabernes indberetninger for 2009.  

115. For visse aktivkategorier forekommer der en betydelig variation i 
netselskabernes indberetninger, jf. bilag 2. Årsagen til denne variation kan 
bl.a. være, at nogle netselskaber formentlig havde enten relativt høje eller 
relativt lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. enhed af en eller 
flere aktivkategorier i løbet af 2009 set i forhold til et gennemsnitligt år. 

116. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 
dog som nævnt fastsat vha. et gennemsnit af netselskabernes indberetninger.  
Det forekommer dermed rimeligt at antage, at de modsatrettede effekter af, 
at nogle netselskaber formentligt havde hhv. højere eller lavere drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger i 2009 end normalt opvejer hinanden.      

117. Ingen netselskaber har kunnet indberettet oplysninger vedr. aktivka-
tegori (4) 132/150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret.  Med ud-
gangspunkt i COWIs erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedlige-
hold af elforsyningsanlæg er det Energitilsynets vurdering, at den gennem-
snitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostning for denne aktivkategori 
tilnærmelsesvist er identisk med den gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostning for aktivkategori (6) 132/150 kV felt, udendørs, helt 
eller delvist luftisoleret. Energitilsynets sekretariat lægger denne vurdering 
til grund og aktivkategori (4) og (6) har derfor den samme gennemsnitlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostning, jf. tabel 1.   

118. Tilsvarende har ingen netselskaberne indberettet oplysninger vedr. 
aktivkategori (10) 30 kV felt, helt eller delvist luftisoleret eller for aktivkate-
gori (23) Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system.    

119. Med udgangspunkt i COWIs erfaringer fra tidligere arbejde med de-
sign og vedligehold af elforsyningsanlæg er det Energitilsynets sekretariats 
vurdering, at den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ning for aktivkategori (10) og aktivkategori (23) tilnærmelsesvist er identi-
ske med den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostning 
for hhv. aktivkategori (7) 50-60 kV felt, helt eller delvist luftisoleret og ak-
tivkategori (21) Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system. Energitilsy-
nets sekretariat har atter fundet det rimeligt at lægge denne vurdering til 
grund, og aktivkategorierne (7) og (10) samt aktivkategorierne (21) og (23) 
har derfor samme gennemsnitlig årlig drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ning, jf. tabel 1.   

120. For aktivkategorierne (35)-(38) omhandlende søkabler var selska-
bernes indberettede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger markant lavere 
end for landkablerne.  
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121. Reparationsomkostninger ved havari er dog langt højere til søs end 
på landjord. Ingen af selskaberne med søkabler havde dog oplevet et havari i 
løbet af 2009. Gennemsnittet af netselskabernes indberettede drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger for deres søkabler tager dermed ikke højde for de 
relativt store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som kan forekomme i 
enkelte år med havari, og gennemsnittet er dermed ikke retvisende.   

122. Baseret på selskabernes forventninger til fremtidige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger har COWI ud fra en konkret vurdering fastlagt år-
lige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for disse fire aktivkategorier, 
jf. tabel 1. COWIs vurdering er beskrevet nærmere i bilag 2. 

123. COWI har vurderet, at den gennemsnitlige drifts- og vedligeholdel-
sesomkostning for hhv. 50-60 kV-søkabler og 132-150 kV-søkabler til at 
være kr. 15.000 pr. kilometer.    

124. Hertil skal der lægges omkostninger til udbedringer af havari, samt 
generelle tilstandsundersøgelser. 

125. Samlet set finder COWI, at den gennemsnitlige årlige drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostning på 50-60 kV-søkabler og 132-150 kV-søkabler bør 
fastsættes til kr. 20.000.  

126. For de lavere spændingsniveauer mellem 10-30 kV er det COWIs 
vurdering, at reparationsomkostningerne generelt er lavere end på de højere 
spændingsniveauer. COWI har derfor vurderet den årlige drifts- og vedlige-
holdelsesomkostning til at være kr. 15.000 pr. km for disse typer af sø-
kabler.   

127. COWI har sammenholdt de estimerede gennemsnitlige årlige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori med COWIs egne 
erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold af elforsyningsan-
læg.  

128. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-kabel har COWI således 
vurderet, om den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ning på kr. 39.674 er i overensstemmelse med COWIs egne erfaringer vedr. 
denne aktivkategori.  

129. For samtlige af de 38 aktivkategorier er det COWIs vurdering, at de 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger angivet i ta-
bel 1 er i overensstemmelse med COWIs egne erfaringer fra tidligere arbej-
de med design og vedligehold af elforsyningsanlæg.  

130. Energitilsynets sekretariat har lagt COWIs vurdering til grund, og 
finder således samlet, at drifts- og vedligeholdelsesomkostninger giver et 

Side 32/101

B002986
Tekstboks



22/51 

retvisende billede af de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
som netselskaberne årligt har ved de forskellige aktivkategorier.     

 

Opdaterede standardlevetider 

131. Energitilsynets sekretariat skal fastsætte standardlevetider for de 
fastlagte aktivkategorier for både netselskabernes nødvendige nyinvesterin-
ger og for netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelsens § 15, stk. 6.    

132. For nødvendige nyinvesteringer svarer standardlevetiden for en ak-
tivkategori til den periode, som netselskabet skal have afskrevet og forrentet 
den nødvendige nyinvestering over. Et 132/150 kV-jordkabel har en stan-
dardlevetid på 40 år. Denne nødvendige nyinvestering bliver dermed af-
skrevet og forrentet over 40 år. 

133. For eksisterende luftledningsanlæg svarer standardlevetiden for en 
aktivkategori til den periode, hvor et netselskab årligt skulle have afholdt 
omkostninger til fornyelse for at kunne have drevet nettet videre med uænd-
ret funktionalitet. Et 132/150 kV-luftledningssystem har en standardlevetid 
på 40 år. Såfremt luftledningen ikke var blevet kabellagt skulle netselskabet 
således som udgangspunkt årligt have gennemført en levetidsforlængende 
investering over denne periode for dermed at drive luftledningsanlægget vi-
dere med uændret funktionalitet.  

134. Netselskaberne har indberettet standardlevetider for de 38 aktivkate-
gorier. Energitilsynets sekretariat har ud fra netselskabernes indberetninger 
fastsat nye standardlevetider for de 38 aktivkategorier, jf. tabel 2 nedenfor.  

135. I søjlen ”Gennemsnit” er angivet gennemsnittet af netselskabernes 
indberettede standardlevetider. I søjlen ”Anvendt” er angivet de endelige 
standardlevetider, som Energitilsynets sekretariat med inddragelse af COWI 
har fastlagt ud fra netselskabernes indberetninger samt en teknisk gennem-
gang af de forskellige aktivkategorier. 

136. Energitilsynets sekretariat har sammenholdt gennemsnittet af net-
selskabernes indberetninger for de forskellige aktivkategoriers levetid med 
COWIs egne erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold af 
elforsyningsanlæg.  

137. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-kabel har Enerigtilsynets se-
kretariats med bidrag fra COWI vurderet, at et transmissionsnet 132/150 
kV-kabel har en standardlevetid på 40 år.  Det er dermed Energitilsynets se-
kretariats vurdering, at gennemsnittet af netselskabernes indberetninger gi-
ver en retvisende standardlevetid for denne aktivkategori. 
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   Tabel 2. Opdaterede standardlevetider 

Antal Gennemsnit Anvendt

Nr. Aktivkategori observationer (år) (år)
1 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 9 40 40

2 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast 7 40 40

3 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast 8 40 40

4 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 40

5 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 6 47 45

6 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 8 41 40

7 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 18 45 45

8 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 6 47 45

9 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 32 41 40

10 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 45

11 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 2 45 45

12 132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 10 45 45

13 30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 34 45 45

14 Slukkespole, 30-50-60 kV, incl. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt 19 41 40

15 Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt 7 32 25

16 10-15-20 kV felt 34 43 45

17 Slukkespole, 10-15-20 kV incl. nulpunktstransformer 24 45 45

18 Signal- og overvågningskabler 29 40 40

19 Bygning 33 82 80

20 Grunde 3 50 50

21 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 22 41 40

22 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 19 39 40

23 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 0 0 40

24 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 36 40 40

25 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 14 37 35

26 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksl. kabelskabe 39 41 40

27 Kabelskabe 36 38 40

28 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 29 33 35

29 Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksl. transformer) 37 40 40

30 Transformer 35 40 40

31 Målere - Elektroniske fjernaflæsning 45 22 15

32 Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 37 23 15

33 Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 21 39 40

34 Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 35 38 40

35 10-15-20 kV, søkabel 8 43 40

36 30 kV, søkabel 1 40 40

37 50-60 kV, søkabel 6 42 40

38 132-150 kV, søkabel 5 40 40  

138. For de fleste af de øvrige aktivkategorier stemmer COWIs egne erfa-
ringer vedr. standardlevetiden for de enkelte aktivkategorier overens med 
gennemsnittet af netselskabernes indberetninger. Energitilsynets sekretariat 
har med inddragelse af COWI i de fleste tilfælde således foretaget ingen el-
ler kun små justeringer af den standardlevetid, der bliver anvendt i den nye 
økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer.  

139. For de i tabel 2 understregede aktivkategorier: kondensatorbatteri, 
30-50-60 kV ekskl. felt samt målere (Elektroniske - fjernaflæsning/ikke 
fjernaflæsning) er der foretaget en væsentlig ændring set i forhold til gen-
nemsnittet af netselskabernes indberetninger, jf. bilag 2. 

140. Derudover har ingen netselskaber indberettet oplysninger vedr. de i 
tabel 2 understregede aktivkategorier: (4) 132/150 kV felt, indendørs, helt 
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eller delvist luftisoleret, aktivkategori (10) 30 kV felt, helt eller delvist luft-
isoleret, aktivkategori og (23) Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system.   

141. Med udgangspunkt i COWIs erfaringer fra tidligere arbejde med de-
sign og vedligehold af disse 3 aktivkategorier har Energitilsynets sekretariat 
fastsat standardlevetider for disse 3 aktivkategorier. Sekretariatet har endvi-
dere sammenholdt de fastsatte standardlevetider for de 4 aktivkategorier 
med lignende aktivkategorier, jf. tabel 2.     

142. For samtlige af de 38 aktivkategorier er det sekretariatets vurdering, 
at de fastsatte standardlevetider angivet i tabel 2 er i overensstemmelse med 
erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold af elforsyningsan-
læg.  

143. Energitilsynets sekretariat finder således samlet, at de fastlagte stan-
dardlevetider ud fra en gennemsnitsbetragtning giver et retvisende billede af 
de forskellige aktivkategoriers faktiske levetid.  

 

Beregning af sparede omkostninger til fornyelse  

1.) Metode til at beregne værdien af sparede omkostninger til fornyelse   
144. Med vedtagelsen af L386 skal Energitilsynets sekretariat beregne 
omkostninger til fornyelse af eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7.  

145. Der er i L386 ikke fastlagt nogen metode, som Energitilsynets sekre-
tariat skal anvende til at beregne værdien af de omkostninger til fornyelse, 
som netselskaberne sparer ved en kabellægning af luftledningsnettet. 

146. Et netselskab kan gennemføre en fornyelse af et eksisterende luft-
ledningsanlæg ved at gennemføre en reinvestering. Ved en reinvestering 
bliver alle komponenter i et nedslidt luftledningsanlæg udskiftet med nye 
komponenter.    

147. I stedet for at gennemføre en reinvestering i et luftledningsnet, dvs. 
investere i et nyt anlæg med samme funktionalitet, når det gamle anlæg er 
slidt op, er det Energitilsynets sekretariats vurdering, at et netselskab i stedet 
i praksis vælger at gennemføre investeringer, som kan forlænge et luftled-
ningsnets levetid.   

148. Såfremt et netselskab f.eks. regalvaniserer en stålmast, afholder net-
selskabet nogle omkostninger, som forlænger luftledningsnettets levetid. 
Levetidsforlængende investeringer adskiller sig dermed fra reinvesteringer 
ved, at det kun er udvalgte komponenter og ikke alle komponenter i luftled-
ningsanlægget, som bliver udskiftet/renoveret.  
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149. Ved en kabellægning af et luftledningsanlæg sparer et netselskab så-
ledes de fremtidige levetidsforlængende investeringer, som skulle have væ-
ret foretaget, hvis netselskabet alternativt havde fortsat med at anvende luft-
ledningsnettet. Energitilsynets sekretariat skal derfor fratrække disse spare-
de levetidsforlængende investeringer fra den forhøjelse, som et netselskab 
modtager i forbindelse med en kabellægning af et luftledningsanlæg. 

150. Energitilsynets sekretariat har på den baggrund fastsat omkostnin-
gerne til fornyelse som de levetidsforlængende investeringer, som net-
selskaberne sparer ved at kabellægge luftledninger.  

151. Energitilsynets sekretariat har med inddragelse af COWI og Dansk 
Energi udarbejdet en metode til at beregne værdien i kr. af disse levetidsfor-
længende investeringer. 

152. Netselskaberne skal gennemføre levetidsforlængende investeringer i 
selve luftledningssystemet, herunder selve ledningen, stålmasterne mv. Der-
udover skal netselskaberne levetidsforlænge de tilhørende felter.  

153. Et 132/150 kV-luftledningssystem består af en række komponenter, 
herunder ledninger, stålmaster, fundamenter mv. Det er ikke alle elementer-
ne i dette luftledningssystem, der skal udskiftes for at forlænge luftlednings-
systemets levetid.  

154. Ved en reinvestering erstattes det gamle anlæg af et helt nyt anlæg. 
Dvs. samtlige komponenter i det gamle anlæg bliver erstattet af nye kompo-
nenter.  

155. For hvert enkelt spændingsniveau har Energitilsynets sekretariat med 
inddragelse af Dansk Energi og på baggrund af indberetninger fra net-
selskaberne beregnet, hvor stor en andel en levetidsforlængende investering 
udgør af en reinvestering. Dvs. hvor meget det koster at gennemføre en le-
vetidsforlængende investering og dermed udskifte udvalgte komponenter i 
et gammelt anlæg set i forhold til at gennemføre en reinvestering, hvor 
samtlige komponenter bliver udskiftet. 

156. Afhængigt af spændingsniveau er det Energitilsynets sekretariats 
vurdering, at disse investeringer varierer fra 20 pct. til 48 pct. af en reinve-
stering, jf. tabel 3 nedenfor.   
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Tabel 3. Standardpriser for levetidsforlængende investeringer for luftledningsanlæg 
fordelt på forskellige spændingsniveauer 

Standardpris Levetidsforlængende Andel af komplet 
(Åbnnigsbalance) investering reinvestering

Aktivkategori (2000-priser) (2000-priser) %
Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast kr 1.200.000 kr 345.318 29%
Transmissionsnet 132/150 kV  luftledning pr. system på en 2 system mast kr 1.900.000 kr 499.611 26%
Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system kr 500.000 kr 238.916 48%
132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 4.500.000 kr 1.069.006 24%
50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 1.250.000 kr 339.567 27%
Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning  pr. system kr 170.000 kr 44.880 26%
10-15-20 kV felt kr 440.000 kr 86.328 20%
Distributionsnet 0,4 kV luftledning  pr. system kr 127.000 kr 35.293 28%  

Note: Sparede omkostninger til fornyelse er defineret som sparede levetidsforlængende investeringer, jf. definitio-
nerne i boks 1.  

157. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og Dansk Ener-
gi efterfølgende beregnet standardpriser for levetidsforlængende investerin-
ger i luftledningsanlæg på forskellige spændingsniveauer ud fra de fastsatte 
standardpriser for disse luftledningsanlæg i netselskabernes åbningsbalancer 
fra 2000, jf. bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om åbningsbalancer 
for distributionsselskaber og regionale transmissionsselskaber. 

158. Standardprisen på en komplet reinvestering af et transmissionsnet 
132/150 kV-luftledningssystem (2-system) er pr. km kr. 1.900.000 i 2000-
priser, jf. tabel 3.  Den levetidsforlængende investering er beregnet til at ud-
gøre ca. 26 pct. af en komplet reinvestering, jf. tabel 3.  Den levetidsforlæn-
gende investering koster dermed kr. 499.611 i 2000-priser at gennemføre. 

159. Sekretariatet har vurderet, at det er ca. 4 gange så dyrt at gennemføre 
en komplet reinvestering i et 132/150 kV-luftledningsanlæg (2-system) som 
i et 50-60 kV-luftledningsanlæg. Samtidigt er det sekretariatets vurdering, at 
prisen for en levetidsforlængende investering i 132/150 kV-
luftledningsanlæg er ca. dobbelt så høj som prisen for en levetidsforlængen-
de investering i et 50-60 kV-luftledningsanlæg.   

160. Dette stemmer således overens med, at Energitilsynets sekretariat 
med inddragelse af Dansk Energi har beregnet, at en levetidsforlængende 
investering udgør ca. 48 pct. af en komplet reinvestering for et 50-60 kV-
luftledningsanlæg og ca.  26 pct. af en komplet reinvestering for et 132/150 
kV-luftledningsanlæg, jf. tabel 3. 

161. Energitilsynets sekretariat har foretaget lignende vurderinger for de 
øvrige spændingsniveauer. Det er på baggrund af bidrag fra COWI sekreta-
riatets vurdering, at de beregnede andele for de forskellige spændingsni-
veauer retvisende.   

162. Tilkendegivelser fra branchen viser, at hele den levetidsforlængende 
investering i et luftledningsanlæg ikke bliver afholdt i et år, men i stedet bli-
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ver spredt ud over flere år. Et netselskab vil således typisk regalvanisere 
stålmaster et år, udskifte ledninger i et andet år osv.  

163. Energitilsynets sekretariat har derfor valgt at dele en levetidsforlæn-
gende investering, jf. tabel 3, op i en række mindre årlige levetidsforlæn-
gende investeringer i løbet af aktivets levetid. I den opdaterede model har 
Energitilsynets sekretariat valgt at dele en komplet levetidsforlængende in-
vesteringer jævnt ud over standardlevetiden for de relevante aktivkategorier.   

164. Netselskaberne skal have forrentet den nødvendige nyinvestering 
fratrukket sparede levetidsforlængende investeringer, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, § 15, stk. 5. Værdien af den nødvendige nyinvestering er gi-
vet ved anlægssummen for nyanlægget plus demonteringsomkostninger fra-
trukket en eventuel kassationsværdi.   

165. Energitilsynets sekretariat skal derfor fratrække de levetidsforlæn-
gende investeringer som et netselskab sparer ved en kabellægning af luft-
ledninger fra den forhøjelse, som netselskaberne får i forbindelse med denne 
type nødvendige nyinvestering.  

2.) Fastsættelse af starttidspunktet for den første levetidsforlængende inve-
stering   
166. Tilkendegivelser fra branchen indikerer, at netselskaberne årligt 
gennemfører levetidsforlængende investeringer i deres anlæg for dermed at 
kunne drive disse luftledningsanlæg videre med uændret funktionalitet.  

167. Energitilsynets sekretariat er således af den opfattelse, at netselska-
berne som udgangspunkt skulle have gennemført levetidsforlængende inve-
steringer i luftledningsanlægget fra det tidspunkt, hvor luftledningsanlægget 
bliver erstattet af en kabellægning.  

168. Netselskabernes luftledningsanlæg er dog af forskellig alder. Derud-
over har netselskaber med luftledningsanlæg af samme alder formentlig ikke 
gennemført identiske levetidsforlængende investeringer.  Netselskaber som 
enten har et relativt nyt luftledningsanlæg eller som har gennemført ekstra-
ordinært store levetidsforlængende investeringer kunne således formentligt 
have drevet luftledningsanlægget videre med uændret funktionalitet i nogle 
år uden levetidsforlængende investeringer.  

169. Et netselskab kan således vælge at samle en række mindre årlige le-
vetidsforlængende investeringer i en ekstraordinært stor levetidsforlængen-
de investering. Såfremt et netselskab har gennemført en ekstraordinært stor 
levetidsforlængende investering i et år, vil netselskabet således uden leve-
tidsforlængende investeringer i de efterfølgende år kunne drive luftled-
ningsanlægget videre med uændret funktionalitet. 
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170. Da tilkendegivelser fra branchen indikerer, at netselskaberne løben-
de gennemfører levetidsforlængende investeringer, finder Energitilsynets 
sekretariat det rimeligt at antage, at såfremt et netselskab netop har foretaget 
en gennemgribende levetidsforlængelse eller har investeret i et helt nyt net, 
vil netselskabet maksimalt kunne undlade at gennemføre fornyede levetids-
forlængende investeringer i en periode på 10 år.   

171. Dvs. at der maksimalt kan være 10 år mellem tidspunktet for idrift-
sættelsen af den nødvendige nyinvestering og tidspunktet for, hvornår den 
første levetidsforlængende investering i luftledningsanlægget skulle have 
været gennemført såfremt luftningsanlægget skulle have været drevet videre 
med uændret funktionalitet. 

172. Som udgangspunkt vil Energitilsynets sekretariat i den opdaterede 
økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer lade den første levetids-
forlængende investeringer forfalde på det tidspunkt, hvor luftledningsan-
lægget blev erstattet af en kabellægning. 

173. Såfremt et netselskab i forbindelse med en ansøgning om godkendel-
se af en nødvendig nyinvestering kan dokumentere, at netselskabet enten har 
et relativt nyt luftledningsanlæg eller at netselskabet inden for de seneste år 
har gennemført ekstraordinært store levetidsforlængende investeringer, vil 
Energitilsynets sekretariat ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om de 
levetidsforlængende investeringer først skulle have været gennemført på et 
senere tidspunkt end ved idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering, 
dog maksimalt 10 år efter idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering.  

174. I boks 2 nedenfor bliver der præsenteret eksempler på, hvordan spa-
rede levetidsforlængende investeringer bliver bestemt i den nye model for 
nødvendige nyinvesteringer. 

Boks 2. Eksempel på beregning af værdien af sparede levetidsforlængende in-
vesteringer 

Et netselskab vil i 2010 gennemføre en kabellægning af et 132 kV-
luftledningsanlæg. Netselskabet skulle have gennemført levetidsforlængende in-
vesteringer i selve luftledningen samt de tilhørende felter. Det antages, at net-
selskabet skulle have levetidsforlænget en km 132 kV-luftledning samt et 132 kV-
felt.  

Prisen på en total levetidsforlængende investering i 132 kV-luftledningen samt 
132 kV-feltet er hhv. kr. 345.318 og kr. 1.069.006 i 2000-priser, jf. tabel 4 neden-
for. Standardlevetiden for både luftledning og felt antages at være 40 år.   

Netselskabet spreder den totale levetidsforlængende investering i luftledningen og 
feltet jævnt ud over aktivernes levetid i 40 mindre levetidsforlængende investe-
ringer.  
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For hver periode er prisen for den levetidsforlængende investering af 132 kV-
luftledningsanlægget dermed (kr. 345.318 + kr. 1.069.006) / 40 = kr. 35.358 
(2000-priser), jf. tabel 4. 

Tabel 4: Levetidsforlængende investeringer 

 

Fremskrevet med en konstant årlig inflation på 3 pct. er prisen for den levetidsfor-
længende investering for hver periode beregnet, jf. tabel 5.  

I kolonnen ”Ingen levetidsforlængende investeringer” i tabel 5 er det antaget, at 
netselskabets luftledningsnet er relativt gammelt, og at netselskabet ikke har gen-
nemført ekstraordinære levetidsforlængende investeringer inden for de seneste år.  

Såfremt netselskabet skulle have drevet luftledningsanlægget videre med uændret 
funktionalitet skulle netselskabet således have gennemført levetidsforlængende 
investeringer fra 2010. Dvs. netselskabet skulle have gennemført 40 mindre leve-
tidsforlængende investeringer fra 2010-2049.  

Den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint i 2009 var 6,6 pct. Tilbage-
diskonteres de sparede levetidsforlængende investeringer med en rente på 6,6 pct. 
fås en nutidsværdi på kr. 985.944, jf. tabel 5 nedenfor.  

Energitilsynets sekretariat skal således fratrække dette beløb fra den forhøjelse af 
indtægtsrammen, som netselskabet modtager i forbindelse med kabellægningen af 
luftledningen. 

I kolonnen ”Ekstraordinære levetidsforlængende investeringer (udskydelse i 5 
år)” , er det antaget, at netselskabet fyldestgørende har kunnet dokumentere over 
for Energitilsynets sekretariat, at den første levetidsforlængende investering i net-
selskabet luftledningsanlæg først skulle have været gennemført efter 5 år.  

Netselskabet ville dermed kunne drive luftledningsanlægget videre med uændret 
funktionalitet i 5 år uden at skulle gennemføre levetidsforlængende investeringer. 
I dette eksempel skulle den første levetidsforlængende investering således have 
været gennemført i 2015.  

Tilbagediskonteres de sparede levetidsforlængende investeringer med en rente på 
6,6 pct. fås en nutidsværdi på kr. 830.333, jf. tabel 5 nedenfor. 

I kolonnen ”Ekstraordinære levetidsforlængende investeringer (de maksimale 10 
år)” , er det antaget, at netselskabet fyldestgørende har kunnet dokumentere over 
for Energitilsynets sekretariat, at den første levetidsforlængende investering i net-

132 kV-luftledning 132 kV-felt Fornyelse i alt Årlig

(komplet investering) (komplet investering) investering

(1.) (2.) (1.) + (2.)

2000-priser kr 345.318 kr 1.069.006 kr 1.414.324 kr 35.358

2010-priser kr 464.079 kr 1.436.655 kr 1.900.733 kr 47.518

2020-priser kr 623.683 kr 1.930.744 kr 2.554.426 kr 63.861
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selskabet luftledningsanlæg først skulle have været gennemført efter 10 år.  

Netselskabet ville dermed kunne drive luftledningsanlægget videre med uændret 
funktionalitet i 10 år uden at skulle gennemføre levetidsforlængende investerin-
ger. I dette eksempel skulle den første levetidsforlængende investering således 
have været gennemført i 2020.  

Tilbagediskonteres de sparede levetidsforlængende investeringer med en rente på 
6,6 pct. fås en nutidsværdi på kr. 699.282, jf. tabel 5 nedenfor. 
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Tabel 5. Eksempel på beregning af værdien af en sparet levetidsforlængende investe-
ring 
Lange byggeobligationsrente 6,6%
plus 1 procentpoint

Inflation 3,0%

Ingen levetidsforlængende Ekstraordinær levetidsforlængende Ekstraordinær levetidsforlængende
 investering investering (5 års udskydelse) investering (de maksimale 10 år)

Nutidsværdi i 2010 af sparede
levetidsforlængnede

investeringer kr 985.944 kr 830.333 kr 699.282
År

2010 kr 47.518 kr 0 kr 0
2011 kr 48.944 kr 0 kr 0
2012 kr 50.412 kr 0 kr 0
2013 kr 51.925 kr 0 kr 0
2014 kr 53.482 kr 0 kr 0
2015 kr 55.087 kr 55.087 kr 0
2016 kr 56.739 kr 56.739 kr 0
2017 kr 58.442 kr 58.442 kr 0
2018 kr 60.195 kr 60.195 kr 0
2019 kr 62.001 kr 62.001 kr 0
2020 kr 63.861 kr 63.861 kr 63.861
2021 kr 65.776 kr 65.776 kr 65.776
2022 kr 67.750 kr 67.750 kr 67.750
2023 kr 69.782 kr 69.782 kr 69.782
2024 kr 71.876 kr 71.876 kr 71.876
2025 kr 74.032 kr 74.032 kr 74.032
2026 kr 76.253 kr 76.253 kr 76.253
2027 kr 78.541 kr 78.541 kr 78.541
2028 kr 80.897 kr 80.897 kr 80.897
2029 kr 83.324 kr 83.324 kr 83.324
2030 kr 85.823 kr 85.823 kr 85.823
2031 kr 88.398 kr 88.398 kr 88.398
2032 kr 91.050 kr 91.050 kr 91.050
2033 kr 93.782 kr 93.782 kr 93.782
2034 kr 96.595 kr 96.595 kr 96.595
2035 kr 99.493 kr 99.493 kr 99.493
2036 kr 102.478 kr 102.478 kr 102.478
2037 kr 105.552 kr 105.552 kr 105.552
2038 kr 108.719 kr 108.719 kr 108.719
2039 kr 111.980 kr 111.980 kr 111.980
2040 kr 115.339 kr 115.339 kr 115.339
2041 kr 118.800 kr 118.800 kr 118.800
2042 kr 122.364 kr 122.364 kr 122.364
2043 kr 126.035 kr 126.035 kr 126.035
2044 kr 129.816 kr 129.816 kr 129.816
2045 kr 133.710 kr 133.710 kr 133.710
2046 kr 137.721 kr 137.721 kr 137.721
2047 kr 141.853 kr 141.853 kr 141.853
2048 kr 146.109 kr 146.109 kr 146.109
2049 kr 150.492 kr 150.492 kr 150.492
2050 kr 0 kr 155.007 kr 155.007
2051 kr 0 kr 159.657 kr 159.657
2052 kr 0 kr 164.446 kr 164.446
2053 kr 0 kr 169.380 kr 169.380
2054 kr 0 kr 174.461 kr 174.461
2055 kr 0 kr 0 kr 179.695
2056 kr 0 kr 0 kr 185.086
2057 kr 0 kr 0 kr 190.639
2058 kr 0 kr 0 kr 196.358
2059 kr 0 kr 0 kr 202.248  
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Beregning af kassationsværdier for de enkelte aktivkategorier 

175. Energitilsynets sekretariat skal modregne værdien af det erstattede 
anlæg, den såkaldte kassationsværdi, i den forhøjelse, som netselskaberne 
får ved nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 
15, stk. 5.  

176. Ved en kabellægning af et luftledningsanlæg kan visse komponenter 
fra det erstattede luftledningsanlæg således være penge værd.  

177. For netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg har Energitilsy-
nets sekretariat derfor fastsat en metode til at bestemme kassationsværdien 
af et eksisterende luftledningsanlæg, der bliver erstattet af en nødvendig ny-
investering.   

178. Energitilsynets sekretariat har vurderet, at 5 aktivkategorier i net-
selskabernes luftledningsanlæg kan have en værdi, når de bliver erstattet af 
en kabellægning. Alle 5 aktivkategorier indeholder råmaterialer, som f.eks. 
jern og kobber, der repræsenterer en værdi ved videresalg. 

179. Det er relativt kompliceret at fastsætte standardværdier for disse rå-
materialer, da skrotprisen på f.eks. kobber og jern er særdeles svingende.  

180. Energitilsynets sekretariat vurderer, at der som udgangspunkt kan 
anvendes to metoder til at fastsætte kassationsværdien for disse aktivkatego-
rier ved en nødvendig nyinvestering. 

181. Den første metode er baseret på at Energitilsynets sekretariat ved en 
ansøgning om godkendelse af en nødvendig nyinvestering kan anmode net-
selskabet om at oplyse, hvor mange kilo råmaterialer, herunder kobber og 
jern, som det erstattede luftledningsanlæg indeholder. Herefter kan Energi-
tilsynets sekretariat værdiansætte råmaterialer ud fra markedsprisen på kob-
ber, jern mv.  

182. Ud fra denne værdiansættelse kan Energitilsynets sekretariat beregne 
det fradrag, som sekretariatet skal trække fra den forhøjelse, som netselska-
bet får ved en nødvendig nyinvestering.  

183. Det kan fremføres, at denne metode kan være problematisk, da den 
realiserbare kassationsværdi vil afhænge af andre faktorer som f.eks. kvali-
teten af de råmaterialer, der bliver skrottet.  

184. Denne metode, hvor kassationsværdien bliver fastsat ved at gange 
markedspriserne for de forskellige typer af metaller med mængden af de 
forskellige typer af metaller, giver derfor ikke nødvendigvis et retvisende 
billede af den realiserbare kassationsværdi. 
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185. En anden metode er, at netselskabet skal indhente et skriftligt tilbud 
på netselskabets erstattede anlæg.   

186. Værdien af et netselskabs erstattede anlæg bliver ved denne metode 
fastsat af markedet. Denne metode giver dermed den realiserbare kassati-
onsværdi, som netselskaberne kan få for deres erstattede anlæg på markedet.  

187. Energitilsynets sekretariat finder det mest retvisende, at netselska-
berne indhenter et skriftligt tilbud på det erstattede anlæg.  

188. I forbindelse med en ansøgning om godkendelse af en nødvendig ny-
investering kan Energitilsynets sekretariat dermed anmode netselskabet om 
at indsende dette skriftlige tilbud på det erstattede anlæg. 

189. Energitilsynets sekretariat kan dermed anvende den værdi, som net-
selskabet får skriftligt tilbudt for sit erstattede anlæg, som den kassations-
værdi, der skal fratrækkes netselskabets forhøjelse af indtægtsramme ved en 
nødvendig nyinvestering. 
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Pristalsregulering af nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mv. 

190. I den nuværende model får netselskaberne årligt reguleret deres ind-
tægtsrammer med nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, eventuelle 
sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye ind-
tægter.  

191. I beregningerne skal der tages højde for prisudviklingen. I den nuvæ-
rende model anvendes en konstant inflation på 3 pct. årligt. Energitilsynets 
sekretariat finder det i forbindelse med opdateringen af metoden til godken-
delse af nødvendige nyinvesteringer hensigtsmæssigt at ændre den måde, 
hvorpå den årlige prisudvikling indgår i metoden.    

Eksempel på den nuværende model 

192. I den nuværende model anvendes en konstant inflation på 3 pct. år-
ligt til at pristalsregulere de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle 
nye indtægter ved den nødvendige nyinvestering.  

193. Disse værdier bliver efterfølgende tilbagediskonteret med den lange 
byggeobligation + 1 procentpoint til det år, hvor den nødvendige nyinveste-
ring bliver idriftsat.  

194. De tilbagediskonterede værdier af disse nye udgifter, eventuelle spa-
rede udgifter og eventuelle nye indtægter bliver i den nuværende model til-
lagt den nødvendige nyinvesterings samlede anlægssum, der beregnes som 
konstruktionsudgifter + byggerenter + demonteringsomkostninger fratruk-
ket en mulig kassationsværdi af det erstattede anlæg.  

195. Denne samlede sum bliver derefter afskrevet og forrentet over en 
fyrreårig periode. Nedenfor bliver dette beskrevet i et eksempel i tabel 6 og 
tabel 7. 

196. Et fiktivt selskab gennemfører en nødvendig nyinvestering. Anlægs-
summen for dette projekt er kr. 1.000.000. Det antages, at den nødvendige 
nyinvestering giver netselskabet nye drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger på kr. 1.000 årligt. Den nødvendige nyinvestering har en levetid på 40 
år. 

197. Fremskrevet med en inflation på 3 pct. over investeringens levetid 
og tilbagediskonteret med den lange byggeobligationsrente plus 1 procent-
point på 6,6 pct. i 2009 er nutidsværdien af netselskabets nye drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger kr. 20.749, jf. tabel 6.  
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Tabel 6. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mv. i den nuværende mo-
del 

Lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint 6,6%

Inflation 3,0%

Nye drifts- og

 vedligeholdelsesomkostninger 

Nutidsværdi i 2010 kr 20.749

År

2010 kr 1.000

2011 kr 1.030

2012 kr 1.061

2013 kr 1.093

2014 kr 1.126

2015 kr 1.159

2016 kr 1.194

2017 kr 1.230

2018 kr 1.267

2019 kr 1.305

2020 kr 1.344

2021 kr 1.384

2022 kr 1.426

2023 kr 1.469

2024 kr 1.513

2025 kr 1.558

2026 kr 1.605

2027 kr 1.653

2028 kr 1.702

2029 kr 1.754

2030 kr 1.806

2031 kr 1.860

2032 kr 1.916

2033 kr 1.974

2034 kr 2.033

2035 kr 2.094

2036 kr 2.157

2037 kr 2.221

2038 kr 2.288

2039 kr 2.357

2040 kr 2.427

2041 kr 2.500

2042 kr 2.575

2043 kr 2.652

2044 kr 2.732

2045 kr 2.814

2046 kr 2.898

2047 kr 2.985

2048 kr 3.075

2049 kr 3.167  
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198. Nutidsværdien af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
bliver tillagt projektets anlægssum. Den samlede sum på kr. 1.020.749 bli-
ver forrentet og afskrevet over 40 år, jf. tabel 7. 

Tabel 7. Afskrivning og forrentning i den nuværende model 

Lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint 6,6%

Inflation 3,0%

Anlægssum kr 1.000.000

Nutidsværdi i 2010 af nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger kr 20.749

Samlet sum i alt kr 1.020.749

År Samlet sum Afskrivning Forrentning

2010 kr 1.020.749 kr 25.519 kr 67.369

2011 kr 995.230 kr 25.519 kr 65.685

2012 kr 969.711 kr 25.519 kr 64.001

2013 kr 944.193 kr 25.519 kr 62.317

2014 kr 918.674 kr 25.519 kr 60.632

2015 kr 893.155 kr 25.519 kr 58.948

2016 kr 867.636 kr 25.519 kr 57.264

2017 kr 842.118 kr 25.519 kr 55.580

2018 kr 816.599 kr 25.519 kr 53.896

2019 kr 791.080 kr 25.519 kr 52.211

2020 kr 765.562 kr 25.519 kr 50.527

2021 kr 740.043 kr 25.519 kr 48.843

2022 kr 714.524 kr 25.519 kr 47.159

2023 kr 689.005 kr 25.519 kr 45.474

2024 kr 663.487 kr 25.519 kr 43.790

2025 kr 637.968 kr 25.519 kr 42.106

2026 kr 612.449 kr 25.519 kr 40.422

2027 kr 586.931 kr 25.519 kr 38.737

2028 kr 561.412 kr 25.519 kr 37.053

2029 kr 535.893 kr 25.519 kr 35.369

2030 kr 510.374 kr 25.519 kr 33.685

2031 kr 484.856 kr 25.519 kr 32.000

2032 kr 459.337 kr 25.519 kr 30.316

2033 kr 433.818 kr 25.519 kr 28.632

2034 kr 408.299 kr 25.519 kr 26.948

2035 kr 382.781 kr 25.519 kr 25.264

2036 kr 357.262 kr 25.519 kr 23.579

2037 kr 331.743 kr 25.519 kr 21.895

2038 kr 306.225 kr 25.519 kr 20.211

2039 kr 280.706 kr 25.519 kr 18.527

2040 kr 255.187 kr 25.519 kr 16.842

2041 kr 229.668 kr 25.519 kr 15.158

2042 kr 204.150 kr 25.519 kr 13.474

2043 kr 178.631 kr 25.519 kr 11.790

2044 kr 153.112 kr 25.519 kr 10.105

2045 kr 127.594 kr 25.519 kr 8.421

2046 kr 102.075 kr 25.519 kr 6.737

2047 kr 76.556 kr 25.519 kr 5.053

2048 kr 51.037 kr 25.519 kr 3.368

2049 kr 25.519 kr 25.519 kr 1.684  

199. Denne metode indebærer dermed, at netselskabet får afskrevet og 
forrentet nutidsværdien af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
over den nødvendige nyinvesterings levetid. En del af den årlige afskrivning 
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og forrentning i tabel 7 er således afskrivning og forrentning af nutidsværdi-
en af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

200. Denne metode indebærer, at netselskaberne i starten af den nødven-
dige nyinvesterings levetid får forhøjet deres indtægtsramme med et højere 
beløb end de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved den nød-
vendige nyinvestering. Omvendt vil netselskaberne mod slutningen af den 
nødvendige nyinvesterings levetid modtage en lavere forhøjelse end de fak-
tiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved den nødvendige nyinve-
stering, jf. tabel 8 nedenfor. 

201. Eksemplet i tabel 8 nedenfor viser udviklingen i den indtægtsramme-
forøgelse, som netselskabet får som følge af de nye drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger.  Dette eksempel er beregnet ud fra de samme antagelser, 
som eksemplet i tabel 6 og tabel 7: Inflationen er konstant 3 pct. og den lan-
ge byggeobligationsrente plus 1 procentpoint er 6,6 pct.  

202. For at kunne holde eksemplet simpelt og dermed udelukkende vise, 
hvorledes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger påvirker et net-
selskabs indtægtsramme ved den nuværende metode, består den samlede 
sum i dette eksempel kun af nutidsværdien af de nye drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger på kr. 20.749, jf. tabel 8. Der ses dermed bort fra an-
lægssummen på kr. 1.000.000. 

203. Søjlen markeret med (1.) angiver den forhøjelse, som et netselskab 
får i den nuværende model, mens søjlen markeret ved (2.) angiver udviklin-
gen i netselskabernes faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved 
en inflation på 3 pct. Af tabel 8 fremgår, at netselskabet, jf. søjle (3.), får 
forhøjet sin indtægtsramme med et større beløb end den faktiske udvikling i 
netselskabets drifts- og vedligeholdelsesomkostninger frem til og med år 
2022. Herefter bliver netselskabets forhøjelse af indtægtsrammen mindre 
end den faktiske udvikling i netselskabets nye drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger, jf. tabel 8.     

204. Da et netselskabs forhøjelse af indtægtsrammen som kompensation 
for nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved en nødvendig nyinve-
stering ikke følger den faktiske udvikling i netselskabets drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger, jf. tabel 8, har Energitilsynets sekretariat vurderet, 
at det vil være hensigtsmæssigt, at ændre på denne metode.  
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Tabel 8. Eksempel på forhøjelse pga. nye drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger ved den nuværende model  

Nuværende model (1.) (2.) (3.)

År Samlet Årlig Forhøjelse Pristalsreguleret 

 sum afskrivning "Forrentning"  i alt med 3 % (1.) - (2.)

2010 kr 20.749 kr 519 kr 1.369 kr 1.888 kr 1.000 kr 888

2011 kr 20.230 kr 519 kr 1.335 kr 1.854 kr 1.030 kr 824

2012 kr 19.711 kr 519 kr 1.301 kr 1.820 kr 1.061 kr 759

2013 kr 19.193 kr 519 kr 1.267 kr 1.785 kr 1.093 kr 693

2014 kr 18.674 kr 519 kr 1.232 kr 1.751 kr 1.126 kr 626

2015 kr 18.155 kr 519 kr 1.198 kr 1.717 kr 1.159 kr 558

2016 kr 17.636 kr 519 kr 1.164 kr 1.683 kr 1.194 kr 489

2017 kr 17.118 kr 519 kr 1.130 kr 1.648 kr 1.230 kr 419

2018 kr 16.599 kr 519 kr 1.096 kr 1.614 kr 1.267 kr 347

2019 kr 16.080 kr 519 kr 1.061 kr 1.580 kr 1.305 kr 275

2020 kr 15.562 kr 519 kr 1.027 kr 1.546 kr 1.344 kr 202

2021 kr 15.043 kr 519 kr 993 kr 1.512 kr 1.384 kr 127

2022 kr 14.524 kr 519 kr 959 kr 1.477 kr 1.426 kr 52

2023 kr 14.005 kr 519 kr 924 kr 1.443 kr 1.469 -kr 25

2024 kr 13.487 kr 519 kr 890 kr 1.409 kr 1.513 -kr 104

2025 kr 12.968 kr 519 kr 856 kr 1.375 kr 1.558 -kr 183

2026 kr 12.449 kr 519 kr 822 kr 1.340 kr 1.605 -kr 264

2027 kr 11.931 kr 519 kr 787 kr 1.306 kr 1.653 -kr 347

2028 kr 11.412 kr 519 kr 753 kr 1.272 kr 1.702 -kr 431

2029 kr 10.893 kr 519 kr 719 kr 1.238 kr 1.754 -kr 516

2030 kr 10.374 kr 519 kr 685 kr 1.203 kr 1.806 -kr 603

2031 kr 9.856 kr 519 kr 650 kr 1.169 kr 1.860 -kr 691

2032 kr 9.337 kr 519 kr 616 kr 1.135 kr 1.916 -kr 781

2033 kr 8.818 kr 519 kr 582 kr 1.101 kr 1.974 -kr 873

2034 kr 8.299 kr 519 kr 548 kr 1.066 kr 2.033 -kr 966

2035 kr 7.781 kr 519 kr 514 kr 1.032 kr 2.094 -kr 1.062

2036 kr 7.262 kr 519 kr 479 kr 998 kr 2.157 -kr 1.159

2037 kr 6.743 kr 519 kr 445 kr 964 kr 2.221 -kr 1.258

2038 kr 6.225 kr 519 kr 411 kr 930 kr 2.288 -kr 1.358

2039 kr 5.706 kr 519 kr 377 kr 895 kr 2.357 -kr 1.461

2040 kr 5.187 kr 519 kr 342 kr 861 kr 2.427 -kr 1.566

2041 kr 4.668 kr 519 kr 308 kr 827 kr 2.500 -kr 1.673

2042 kr 4.150 kr 519 kr 274 kr 793 kr 2.575 -kr 1.782

2043 kr 3.631 kr 519 kr 240 kr 758 kr 2.652 -kr 1.894

2044 kr 3.112 kr 519 kr 205 kr 724 kr 2.732 -kr 2.008

2045 kr 2.594 kr 519 kr 171 kr 690 kr 2.814 -kr 2.124

2046 kr 2.075 kr 519 kr 137 kr 656 kr 2.898 -kr 2.243

2047 kr 1.556 kr 519 kr 103 kr 621 kr 2.985 -kr 2.364

2048 kr 1.037 kr 519 kr 68 kr 587 kr 3.075 -kr 2.488

2049 kr 519 kr 519 kr 34 kr 553 kr 3.167 -kr 2.614  

 

205. Derudover har Energitilsynets sekretariat vurderet, at det ikke er 
retvisende at antage rent mekanisk, at inflationen er på 3 pct.   
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206. Netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger må i højere 
grad forventes at følge udviklingen i reguleringsprisindekset end en konstant 
inflation på 3 pct., da reguleringsprisindekset er specifikt udviklet til at pris-
talsregulere netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb. Regule-
ringsprisindekset er beskrevet i boks 3 nedenfor. 

Boks 3. Reguleringsprisindekset  

Reguleringsprisindekset er et ligeligt vægtet gennemsnit af to af Danmarks 
Statistiks indeks: 

ILON2: Der indeholder tal for lønudviklingen  

PRIS10: Der indeholder tal for materialeprisudviklingen 

Reguleringsprisindekset for eksempelvis 1. kvartal 2010 er beregnet ud fra 
udviklingen i ILON2 og PRIS10 for 4. kvartal 2009 samt reguleringsprisin-
dekset for 4. kvartal 2009.    

   

207. Hvis drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye 
indtægter bliver holdt ude af den samlede sum, som bliver afskrevet og for-
rentet over investeringens levetid, kan det lade sig gøre at lade disse udgifter 
og eventuelle nye indtægter følge udviklingen i reguleringsprisindekset.  
Dette er beskrevet i eksemplet nedenfor. 

 

Eksempel på den foreslåede nye model 

208. Et fiktivt selskab gennemfører en kabellægning af en 132 kV-
luftledning i 2010. Anlægssummen for dette projekt er kr. 1.000.000. Det 
antages, at kabellægningen giver selskabet nye drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger på kr. 1.000 årligt for 132 kV-jordkablet og sparede drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger på kr. 500 for 132 kV-luftledningen.  

209. Den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint i 2009 var 6,6 
pct. Udvikling i reguleringsprisindekset for perioden 2010 til 2049 er endnu 
ikke kendt. For at kunne vise hvordan Energitilsynets sekretariat vil pristals-
regulere netselskabernes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mv., 
er det derfor antaget, at reguleringsindekset vil udvikle sig som beskrevet i 
tabel 9 nedenfor. 
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Tabel 9. Den opdaterede model, eksempel på forhøjelse ved nye drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger samt sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

 
Rente 6,6% Nye drifts- og Sparede drifts- og Forhøjelse af

 vedligeholdelses-  vedligeholdelses- indtægtsrammen

Afskrivning Forrentning Regulerings- omkostninger omkostninger (1.)+(2.)+(3.)

År Anlægssum (1.) (2.) prisindekset (3.) (4.)  - (4.)

2010 kr 1.000.000 kr 25.000 kr 66.000 kr 1.000 kr 500 kr 91.500

2011 kr 975.000 kr 25.000 kr 64.350 4% kr 1.040 kr 520 kr 89.870

2012 kr 950.000 kr 25.000 kr 62.700 3% kr 1.071 kr 536 kr 88.236

2013 kr 925.000 kr 25.000 kr 61.050 3% kr 1.103 kr 552 kr 86.602

2014 kr 900.000 kr 25.000 kr 59.400 4% kr 1.147 kr 574 kr 84.974

2015 kr 875.000 kr 25.000 kr 57.750 -1% kr 1.136 kr 568 kr 83.318

2016 kr 850.000 kr 25.000 kr 56.100 4% kr 1.181 kr 591 kr 81.691

2017 kr 825.000 kr 25.000 kr 54.450 3% kr 1.217 kr 608 kr 80.058

2018 kr 800.000 kr 25.000 kr 52.800 3% kr 1.253 kr 627 kr 78.427

2019 kr 775.000 kr 25.000 kr 51.150 4% kr 1.304 kr 652 kr 76.802

2020 kr 750.000 kr 25.000 kr 49.500 -1% kr 1.290 kr 645 kr 75.145

2021 kr 725.000 kr 25.000 kr 47.850 4% kr 1.342 kr 671 kr 73.521

2022 kr 700.000 kr 25.000 kr 46.200 3% kr 1.382 kr 691 kr 71.891

2023 kr 675.000 kr 25.000 kr 44.550 3% kr 1.424 kr 712 kr 70.262

2024 kr 650.000 kr 25.000 kr 42.900 4% kr 1.481 kr 740 kr 68.640

2025 kr 625.000 kr 25.000 kr 41.250 -1% kr 1.466 kr 733 kr 66.983

2026 kr 600.000 kr 25.000 kr 39.600 4% kr 1.525 kr 762 kr 65.362

2027 kr 575.000 kr 25.000 kr 37.950 3% kr 1.570 kr 785 kr 63.735

2028 kr 550.000 kr 25.000 kr 36.300 3% kr 1.617 kr 809 kr 62.109

2029 kr 525.000 kr 25.000 kr 34.650 4% kr 1.682 kr 841 kr 60.491

2030 kr 500.000 kr 25.000 kr 33.000 -1% kr 1.665 kr 833 kr 58.833

2031 kr 475.000 kr 25.000 kr 31.350 4% kr 1.732 kr 866 kr 57.216

2032 kr 450.000 kr 25.000 kr 29.700 3% kr 1.784 kr 892 kr 55.592

2033 kr 425.000 kr 25.000 kr 28.050 3% kr 1.837 kr 919 kr 53.969

2034 kr 400.000 kr 25.000 kr 26.400 4% kr 1.911 kr 955 kr 52.355

2035 kr 375.000 kr 25.000 kr 24.750 -1% kr 1.892 kr 946 kr 50.696

2036 kr 350.000 kr 25.000 kr 23.100 4% kr 1.968 kr 984 kr 49.084

2037 kr 325.000 kr 25.000 kr 21.450 3% kr 2.027 kr 1.013 kr 47.463

2038 kr 300.000 kr 25.000 kr 19.800 3% kr 2.087 kr 1.044 kr 45.844

2039 kr 275.000 kr 25.000 kr 18.150 4% kr 2.171 kr 1.085 kr 44.235

2040 kr 250.000 kr 25.000 kr 16.500 -1% kr 2.149 kr 1.075 kr 42.575

2041 kr 225.000 kr 25.000 kr 14.850 4% kr 2.235 kr 1.118 kr 40.968

2042 kr 200.000 kr 25.000 kr 13.200 3% kr 2.302 kr 1.151 kr 39.351

2043 kr 175.000 kr 25.000 kr 11.550 3% kr 2.371 kr 1.186 kr 37.736

2044 kr 150.000 kr 25.000 kr 9.900 4% kr 2.466 kr 1.233 kr 36.133

2045 kr 125.000 kr 25.000 kr 8.250 -1% kr 2.441 kr 1.221 kr 34.471

2046 kr 100.000 kr 25.000 kr 6.600 4% kr 2.539 kr 1.270 kr 32.870

2047 kr 75.000 kr 25.000 kr 4.950 3% kr 2.615 kr 1.308 kr 31.258

2048 kr 50.000 kr 25.000 kr 3.300 3% kr 2.694 kr 1.347 kr 29.647

2049 kr 25.000 kr 25.000 kr 1.650 4% kr 2.801 kr 1.401 kr 28.051  

210. Ved den nye metode bliver netselskabets indtægtsramme forøget 
med den årlige afskrivning og forrentning af den nødvendige nyinvesterings 
anlægssum plus de pristalsregulerede nye drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger fratrukket de sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, jf. 
tabel 9.   

211. Energitilsynets sekretariat vil dermed pristalsregulere netselskabets 
nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fratrukket de sparede drifts- og 
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vedligeholdelsesomkostninger på samme måde som Energitilsynets sekreta-
riat pristalsregulerer netselskabets generelle indtægtsramme.  

212. Ved den foreslåede metode i den opdaterede model vil netselskaber-
ne dermed få forhøjet deres indtægtsramme med den faktiske udvikling i de 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Netselska-
berne vil således ikke længere som ved den nuværende model få udbetalt 
højere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end de faktiske gennemsnit-
lige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i starten af den nødven-
dige nyinvesterings levetid og mindre hen mod slutningen af den nødvendi-
ge nyinvesterings levetid, jf. tabel 8.  

213. Derudover vil netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkostning 
ved den nye metode i den opdaterede model blive pristalsreguleret med re-
guleringsprisindekset, der er specifikt udviklet til at pristalsregulere net-
selskabernes indtægtsrammer. Reguleringsindekset vil dermed give et mere 
retvisende billede af prisudviklingen i netselskabernes gennemsnitlige årlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end en konstant inflation på 3 pct.  
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Høring 
214. Energitilsynets sekretariat har samlet sekretariatets bemærkninger til 
de forskellige høringssvar i et høringsnotat, jf. bilag 3.  

215. Dansk Energis høringssvar var betydeligt mere omfattende end de 
øvrige høringssvar. Derfor har Energitilsynets sekretariat indsat sine be-
mærkninger til Dansk Energis høringssvar i et særskilt notat, jf. bilag 4.   

Proces for høringen 

1. Høringsrunde   

216. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 4. maj 2010 et udkast 
til Tilsynsnotatet, regnearket for den opdaterede model, datagrundlaget for 
beregningen af estimaterne for de gennemsnitlige årlige drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger mv. samt diverse bilag i høring hos branchen. Ener-
gitilsynets sekretariat havde pr. 4. maj 2010 ikke afsluttet beregningen af 
omkostninger fornyelse på de lavere spændingsniveauer, dvs. 10 kV og 0,4 
kV. Energitilsynets sekretariat oplyste derfor i mailen af 4. maj 2010, at de 
beregnede omkostninger til fornyelse på de lavere spændingsniveauer ville 
blive sent i høring senere.  

217. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 5. maj 2010 COWIs 
baggrundsrapport i høring hos branchen.   

218. Netselskabernes fik frist inden udgangen af torsdag den 20. maj 
2010 til at afgive høringssvar til materialet i 1. høringsrunde.  

219. Dansk Energi (bilag 5), DONG Eldistribution (bilag 6), Energinet.dk 
(bilag 7), TRE-FOR El-net (bilag 8) samt Energi Fyn (bilag 9) afgav hø-
ringssvar.  

2. Høringsrunde   

220. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 20. maj 2010 estima-
terne for de sparede omkostninger til fornyelse på de lavere spændingsni-
veauer i høring blandt netselskaberne. 

221. Netselskabernes fik frist inden udgangen af torsdag den 27. maj 
2010 til at indgive høringssvar til materialet i 2. høringsrunde. 

222. SEAS-NVE (bilag 10) afgav høringssvar.  

3. Høringsrunde 
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223. Under 1. høringsrunde blev Energitilsynets sekretariat opmærksom 
på en mere retvisende metode til at beregne værdien af de sparede omkost-
ningerne til fornyelse. 

224. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 25. maj 2010 et revide-
ret udkast til Analyseafsnittet og Vurderingsafsnittet i Tilsynsnotatet i høring 
hos branchen. Disse afsnit var blevet revideret med den nye metode til at 
fastsætte de sparede omkostninger til fornyelse. 

225. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 26. maj 2010 en revi-
deret udgave af regnearket med den opdaterede model i høring hos bran-
chen.   Regnearket var blevet revideret med den nye metode til at fastsætte 
de sparede omkostninger til fornyelse.  

226. Netselskaberne fik frist inden udgangen af torsdag den 1. juni 2010 
til at afgive høringssvar til materialet i 3. høringsrunde. 

227. Ved møde af 31. maj 2010 fik Dansk Energi tilladelse til at indgive 
høringssvar inden udgangen af 2. juni 2010, da Energitilsynets sekretariat 
valgte at modificere den nye metode til at beregne sparede omkostninger til 
fornyelse. 

228. Dansk Energi (bilag 11) indgav ved mail af 2. juni 2010 et hørings-
svar til materialet.  
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Begrundelse  
229. Energitilsynets sekretariat kan efter ansøgning træffe afgørelse om at 
forhøje netselskabernes reguleringspris og rådighedsbeløb for at sikre for-
rentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 15, stk. 1. 

230. Energitilsynets sekretariat vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at 
Energitilsynets sekretariat fastlægger en metode for ovennævnte opgørelser 
i henhold til hvilken sekretariatet kan træffe afgørelse, når netselskaber ind-
sender ansøgning om forhøjelser i medfør af § 15, stk. 1 i indtægtsramme-
bekendtgørelsen.   

231. Til brug for beregningerne heraf skal Energitilsynets sekretariat for 
netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg fastsætte aktivkategorier, 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, standardle-
vetider samt sparede omkostninger til fornyelse, jf. indtægtsrammebekendt-
gørelsen, §§ 15, stk. 6 og 15, stk. 7. Energitilsynets sekretariat har endvidere 
fastsat en metode til at opgøre kassationsværdien af et eksisterende luftled-
ningsanlæg, der bliver erstattet af en nødvendig nyinvestering. 

232. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer skal Energitilsynets 
sekretariat fastsætte aktivkategorier, gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger og standardlevetider, jf. indtægtsrammebekendt-
gørelsens §§ 15, stk. 6 og 15, stk. 7.      

233. For både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsan-
læg har Energitilsynets sekretariat endvidere revurderet den metode, hvor-
med drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye indtægter 
bliver pristalsreguleret og indregnet i netselskabernes indtægtsrammer.     

234. Energitilsynets sekretariat har fastsat aktivkategorier for netselska-
bernes nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. 
indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6.     

235. En række aktivkategorier, herunder felter og transformere mv., kan 
indgå både i en nødvendig nyinvestering og i et eksisterende luftledningsan-
læg. Det er således enten primært jordkabler eller luftledninger, som kun 
indgår i hhv. en nødvendig nyinvestering eller i et eksisterende luftlednings-
anlæg. Energitilsynets sekretariat har derfor fastlagt aktivkategorierne såle-
des, at disse omfatter både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luft-
ledningsanlæg.  

236. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og med inddra-
gelse af arbejdsgruppen fastsat 38 aktivkategorier for netselskabernes nød-
vendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg. COWI har vur-
deret, at de 38 forskellige aktivkategorier giver et fyldestgørende billede af 
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de aktivkategorier, som indgår i netselskabernes nødvendige nyinvesteringer 
og eksisterende luftledningsanlæg. Arbejdsgruppen har tilkendegivet samme 
vurdering.   

237. På grundlag af disse vurderinger af Energitilsynets sekretariat og ar-
bejdsgruppen finder sekretariat, at de 38 aktivkategorier giver et fyldestgø-
rende billede af de forskellige aktiver, som indgår i netselskabernes nødven-
dige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg.  

238. Energitilsynets sekretariat har fastlagt gennemsnitlige årlige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for de fastlagte aktivkategorier for både 
nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 15, stk. 7.  

239. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 
beregnet ud fra den hidtil mest omfattende analyse af netselskabernes drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for forskellige aktivkategorier. Energitil-
synets sekretariat har med bistand fra COWI således anvendt indberetninger 
fra 53 netselskaber til at beregne de gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger. Dermed er beregningen af de gennemsnitlige år-
lige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger baseret på et langt større data-
grundlag end ved den nuværende model. 

240. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
for de fleste aktivkategorier er beregnet ved et gennemsnit af netselskaber-
nes indberetninger for 2009. For visse aktivkategorier forekommer der en 
betydelig variation i netselskabernes indberetninger, jf. bilag 2. Dette er 
imidlertid ikke overraskende, da netselskaberne afviger betydeligt i størrel-
se, geografisk placering mv.    

241. Årsagen til denne variation kan dog også være, at nogle netselskaber 
formentlig havde enten relativt høje eller relativt lave drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger pr. enhed af en eller flere aktivkategorier i løbet af 2009 
set i forhold til et gennemsnitligt år. 

242. De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er dog som nævnt 
fastsat vha. et gennemsnit af netselskabernes indberetninger.  Det forekom-
mer derfor rimeligt at antage, at de modsatrettede effekter af at nogle net-
selskaber formentligt havde hhv. højere eller lavere drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger i 2009 end normalt opvejer hinanden.      

243. Sekretariatet har med bidrag fra COWI sammenholdt de beregnede 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver ak-
tivkategori med erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold 
af elforsyningsanlæg. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-kabel er det 
sekretariatets vurdering, at den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligehol-
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delsesomkostning på ca. kr. 39.700 er i overensstemmelse med, hvad der 
kan forventes for denne aktivkategori.  

244. For samtlige af de 38 aktivkategorier er det Energitilsynets sekretari-
ats vurdering, at de gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger angivet i tabel 1 er i overensstemmelse med erfaringer fra tidlige-
re arbejde med design og vedligehold af elforsyningsanlæg.  

245. Det er derfor Energitilsynets sekretariats vurdering, at de beregnede 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er retvisende.  

246. Energitilsynets sekretariat har fastsat standardlevetider for hver af de 
38 aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luft-
ledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6.  

247. Standardlevetider for de forskellige aktivkategorier er beregnet ud 
fra en omfattende analyse af netselskabernes indberetninger. Der forekom-
mer udelukkende en beskeden variation i de standardlevetider fordelt på for-
skellige aktivkategorier, som netselskaberne har indberettet til Energitilsy-
nets sekretariat.  

248. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI sammenholdt 
gennemsnittet af netselskabernes indberetninger for hver af de forskellige 
aktivkategoriers levetid med erfaringer fra tidligere arbejde med design og 
vedligehold af elforsyningsanlæg. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-
kabel er det sekretariatets vurdering, at levetiden for denne aktivkategori er 
på 40 år.  Gennemsnittet af netselskabernes indberetninger for levetiden af 
et transmissionsnet 132 kV-kabel er også 40 år. Sekretariatets vurdering 
stemmer dermed overens med gennemsnittet af netselskabernes indberet-
ninger for denne aktivkategori. Standardlevetiden for et transmissionsnet 
132 kV-kabel er derfor fastsat til 40 år.   

249. For de fleste aktivkategorier stemmer gennemsnittet af netselskaber-
nes indberetninger vedr. levetiden endvidere overens med de standardleveti-
der, som blev fastsat i forbindelse med netselskabernes åbningsbalancer fra 
år 2000.  

250. Energitilsynets sekretariat har på den baggrund generelt fundet det 
retvisende at fastsætte standardlevetiden for hver aktivkategori ud fra gen-
nemsnittet af netselskabernes indberetninger. 

251. Energitilsynets sekretariat har fastsat sparede omkostninger til for-
nyelse for netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelsens § 15, stk. 7. 

252. Der forekommer ikke nogen konkret definition af omkostninger til 
fornyelse, jf.  indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 7. Det er Energitil-
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synets sekretariats vurdering, at netselskaberne i praksis ikke gennemfører 
reinvesteringer, når de skal forny deres eksisterende luftledningsanlæg. Det 
er således Energitilsynets sekretariats vurdering, at netselskaberne generelt 
vælger at gennemføre de såkaldte levetidsforlængende investeringer i deres 
luftledningsnet.  Dvs. at netselskaberne levetidsforlænger deres eksisterende 
anlæg ved at gennemføre investeringer, hvor kun dele af det eksisterende 
anlæg bliver udskiftet og/eller renoveret.  

253. Omkostningerne til fornyelse er dermed bestemt ved de levetidsfor-
længende investeringer, som netselskaberne sparer ved at kabellægge luft-
ledninger. 

254. Energitilsynets sekretariat skal derfor fratrække sparede levetidsfor-
længende investeringer fra den forhøjelse af indtægtsrammen, som net-
selskaberne modtager i forbindelse med en kabellægning af luftledningsnet, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 5.   

255. Energitilsynets sekretariat har med inddragelse af branchen beregnet 
estimater for, hvor meget en levetidsforlængende investering udgør af en re-
investering på forskellige spændingsniveauer ud fra et omfattende data-
grundlag. Det er sekretariatet vurdering ud fra en gennemsnitlig betragtning, 
at estimaterne for disse andele er i overensstemmelse med de omkostninger 
til fornyelse, som man kan forvente i forbindelse med levetidsforlængelser 
af luftledningsanlæg.  

256.  For forskellige spændingsniveauer har Energitilsynets sekretariat 
udarbejdet en metode til at beregne værdien målt i kr. af den levetidsforlæn-
gende investering, som et netselskab sparer ved at kabellægge luftlednings-
anlæg.  

257. Ved denne metode prisfastsættes en levetidsforlængende investering 
ud fra de beregnede andele, som en levetidsforlængende investering udgør 
af en reinvestering samt standardpriserne for forskellige aktiver, jf. bekendt-
gørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om åbningsbalancer for distributionssel-
skaber og regionale transmissionsselskaber.  

258. De sparede levetidsforlængende investeringer i luftledningsanlæg 
skal fratrækkes det beløb, som netselskaberne får forhøjet deres indtægts-
ramme med ved en nødvendig nyinvestering.  

259. Alle tillæg og fradrag fra den nødvendige nyinvestering skal opgøres 
på idriftsættelsestidspunktet, jf. bemærkninger til lov 386 ifølge betænkning. 
Da et netselskabs levetidsforlængende investeringer skulle have været gen-
nemført efter idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering, er det dermed 
ikke muligt at anvende reguleringsprisindekset til at pristalsregulere de leve-
tidsforlængende investeringer.   
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260. Energitilsynets sekretariat vil på baggrund af udviklingen i regule-
ringsprisindekset derfor årligt fastsætte den forventede gennemsnitlige årli-
ge udviklingen i reguleringsprisindekset over den periode, hvor de levetids-
forlængende investeringer skulle have været gennemført.  

261. Reguleringsprisindekset er beregnet som et ligeligt gennemsnit af et 
materialeprisindeks (PRIS10) og et lønindeks (ILON2). I forbindelse udar-
bejdelsen af kabelhandlingsplanen blev det estimeret, at ca. 45 pct. af om-
kostningerne til en kabellægning af luftledninger går til aflønning af ar-
bejdskraft.  Sammenvejningen mellem løn og materiale i reguleringsprisin-
dekset er dermed i god overensstemmelse med forholdet mellem omkost-
ningerne til hhv. løn og materiale ved denne større anlægsinvestering.  

262. Der vil formentlig være forskel i forholdet mellem omkostningerne 
til hhv. løn og materiale ved forskellige typer af anlægsinvesteringer. 

263. I forbindelse med etablering et luftledningssystem er det Energitil-
synets sekretariats vurdering, at der vil være relativt store lønomkostninger 
forbundet med transport af selve luftledningssystemet, udgravning og støb-
ning af fundamenter til masterne samt selve opsætningen af anlægget. Ener-
gitilsynets sekretariat finder det ud fra en konkret vurdering således rimeligt 
at antage, at forholdet mellem løn og materiale i reguleringsprisindekset og-
så stemmer overens med forholdet mellem omkostninger til hhv. løn og ma-
teriale for luftledningsanlæg.  

264. Det er dermed Energitilsynets sekretariats vurdering, at det er rime-
ligt at anvende den forventede udvikling i reguleringsprisindekset til at pris-
talsregulere de levetidsforlængende investeringer.  

265. Reguleringsprisindekset har eksisteret siden 2004. Reguleringspris-
indekset er gennemsnitligt steget med ca. 3,4 pct. over den 6-årige periode 
fra 2004-2009. For nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2010 har Energi-
tilsynets sekretariat derfor valgt at pristalsregulere standardpriserne på de 
levetidsforlængende investeringer med en konstant inflation på 3 pct. pr. år. 
Energitilsynets sekretariat forventer for 2011 at anvende den gennemsnitlige 
udvikling i reguleringsprisindekset over den 7-årige periode fra 2004-2010 
til at fastsætte den forventede fremtidige udvikling i reguleringsprisindekset.  

266. Energitilsynets sekretariat har dermed fastsat en metode til at bereg-
ne værdien af de sparede omkostninger til fornyelse i form af de beregnede 
værdier af de sparede levetidsforlængende investeringer, jf. indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 15, stk. 7.  

267. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at denne metode er 
retvisende, da Energitilsynets sekretariat med bidrag fra COWI og Dansk 
Energi har fastsat værdierne ud fra en gennemsnitbetragtning af selskaber-
nes indberetninger vedr. omkostninger til fornyelse. Derudover er det sekre-
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tariatets vurdering, at estimaterne for de sparede omkostningerne til fornyel-
se ud fra en gennemsnitsbetragtning stemmer overens med COWIs erfarin-
ger fra tidligere arbejde med design og vedligehold af elforsyningsanlæg. 

268. Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med udførelsen af de 
lovbundne opgaver vedr. fastsættelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger, standardlevetider, sparede omkostninger til fornyelse mv. endvidere 
revurderet de generelle principper i den nuværende model for nødvendige 
nyinvesteringer.  

269. Ud fra denne revurdering har Energitilsynets sekretariat fundet det 
hensigtsmæssigt at indføre en metode til at fastsætte kassationsværdien for 
erstattede anlæg samt ændre på den metode, hvormed nye drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger, eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger samt eventuelle nye indtægter bliver pristalsreguleret.  

270. I forbindelse med en forhøjelse af et netselskabs indtægtsramme ved 
en nødvendig nyinvestering skal der ske en modregning af det erstattede an-
lægs kassationsværdi, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 15, stk. 5 

271. Energitilsynets sekretariat vurderer, at 5 aktivkategorier kan repræ-
sentere en værdi, når de bliver kasseret. Disse aktivkategorier indeholder al-
le råmaterialer, herunder kobber, jern mv., som repræsenterer en værdi ved 
videre salg. 

272. Energitilsynets sekretariat har overvejet to metoder til at fastsætte 
kassationsværdien for erstattede anlæg. 

273. Energitilsynets sekretariat har vurderet, at det vil være mest hen-
sigtsmæssigt at anvende en metode, hvorefter selskaberne bliver anmodet 
om at indhente et skriftligt tilbud på kassationsværdien af det erstattede an-
læg i forbindelse med en godkendelse af nødvendig nyinvestering. 

274. Ved denne metode vil værdien af det erstattede anlæg således blive 
fastsat af markedet. Denne metode giver dermed den realiserbare kassati-
onsværdi, som netselskaberne kan få for deres erstattede anlæg på markedet.   

275. I forbindelse med en ansøgning om godkendelse af en nødvendig ny-
investering, kan Energitilsynets sekretariat dermed anvende det beløb, som 
et netselskab får tilbudt for det erstattede anlæg, som den kassationsværdi, 
der skal fratrækkes netselskabets forhøjelse af indtægtsrammen ved en nød-
vendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 5.    

276. Ved en forhøjelse af et netselskabs indtægtsramme eller rådigheds-
beløb ved en nødvendig nyinvestering, skal Energitilsynets sekretariat tage 
hensyn til forventede fremtidige omkostninger og indtægter ved den nød-
vendige nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1. 
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277. Disse forventede fremtidige udgifter bliver i den nuværende model 
bestemt ved at gange en årlig inflation på 3 pct. på de gennemsnitlige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for de forskellige aktivkategorier.  

278. Energitilsynets sekretariat har vurderet, at det vil være mere retvi-
sende at lade de nye udgifter og indtægter følge udviklingen i regulerings-
prisindekset. Da reguleringsprisindekset specifikt er sammensat til at pris-
talsregulere netselskaberne økonomi, giver reguleringsprisindekset dermed 
et mere retvisende billede af den faktiske prisudvikling i netselskabernes 
omkostninger og indtægter end en konstant inflation på 3 pct.  

279. For at kunne anvende pristalsreguleringsindekset til at pristalsregule-
re netselskabernes nye udgifter og indtægter, skal disse nye udgifter og ind-
tægter holdes ude af den samlede sum, som bliver afskrevet og forrentet 
over investeringens levetid. 

280. Ved den nuværende model får et netselskab forhøjet sin indtægts-
ramme med mere end de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i 
starten af investeringens levetid og et mindre beløb hen i mod slutningen af 
investeringens levetid, jf. tabel 8. Dvs. at et netselskabs forhøjelse af ind-
tægtsrammen ikke følger den faktiske udvikling i netselskabets nye drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger ved den nødvendige nyinvestering.   

281. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at det er mere retvisen-
de at tage hensyn til fremtidige nye omkostninger og indtægter ved at lade 
disse nye udgifter og indtægter følge udviklingen i reguleringsprisindekset. 

282. Alle ændringer i den opdaterede model for nødvendige nyinvesterin-
ger set i forhold til nuværende model er opsummeret i bilag 1.   

283. Energitilsynets sekretariat vil efter behov og mindst hvert tredje år 
vurdere om der grundet den teknologiske udvikling, prisudviklingen mv. er 
behov for at justere de beregnede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
sparede omkostninger til fornyelse mv. i den opdaterede model for nødven-
dige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 8.  
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Beslutning 
284. For nødvendige nyinvesteringer som der ikke er truffet bindende 
økonomiske dispositioner for inden 8. oktober 2008 træffer Energitilsynet 
afgørelse om, at der i opgørelsen af forøgelsen af indtægtsrammen som føl-
ge af en nødvendig nyinvestering skal anvendes de(n) i dette notat fastsatte: 

285. aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende 
luftledningsanlæg på forskellige spændingsniveauer, jf. tabel 1, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 15, stk. 6. 

286. gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 
forskellige aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksiste-
rende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. De 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er præsente-
ret i tabel 1. 

287. standardlevetider for de forskellige aktivkategorier for både nødven-
dige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsramme-
bekendtgørelsen, § 15, stk. 6. Standardlevetiderne er præsenteret i tabel 2.  

288. sparede omkostninger til fornyelse af netselskabernes eksisterende 
luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. 

289. nye økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Dette inde-
bærer, at netselskaberne skal indhente et skriftligt tilbud på kassationsvær-
dien af et erstattet luftledningsanlæg. Derudover vil netselskabernes nye 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, eventuelle sparede drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye indtægter blive pristalsregu-
leret med reguleringsprisindekset i stedet for en konstant inflation på 3 pct. 
som ved den nuværende model.  
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BEK nr 1358 af 03/12/2013 Gældende
Offentliggørelsesdato: 07122013
Klima, Energi og Bygningsministeriet

Ændrer i/ophæver

BEK nr 783 af 29/06/2011

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget1)

I medfør af § 20, stk. 2, § 22, stk. 4, § 28, stk. 3, og § 70, stk. 2, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november
2013, og § 5, stk. 5, i lov nr. 575 af 18. juni 2012 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk,
som ændret ved lov nr. 641 af 12. juni 2013, og efter forelæggelse for Folketingets Klima, Energi og Bygningsudvalg fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på netvirksomheders fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet hos slutbrugere.
Stk. 2. Ved slutbruger forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, hvis levering eller aftag af elektricitet i nettet er

omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. § 20, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning.

Idriftsættelse af fjernaflæste elmålere

§ 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere.
Stk. 2. Fjernaflæste elmålere skal opfylde kravene i §§ 47, jf. dog § 11.
Stk. 3. En fjernaflæst elmåler, der opfylder kravene i §§ 47, kan ikke udskiftes med en elmåler, som ikke opfylder disse krav.

§ 3. Ved installation af fjernaflæste elmålere hos slutbrugere skal netvirksomhederne informere og rådgive slutbrugerne om
anvendelsen af fjernaflæste elmålere og potentialet for brugen af disse.

Tekniske krav til fjernaflæste elmålere

§ 4. En fjernaflæst elmåler skal kunne
1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut eller med

kortere intervaller,
2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem, og
3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning.
Stk. 2. Målersystemet skal kunne registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel fra netvirksomheden overføre

afbrudsdata.

§ 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier
til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for
aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt.

§ 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses selskabernes afregnings og
faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk.
Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksomheden.

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende
udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5.
Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende.
Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan

beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger.
Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste elmåler.

Formidling af data til datahub

§ 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er
idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Energinet.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere.
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Stk. 2. Klima, energi og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for Energinet.dk’s udstedelse af forskrifter, der indfører en
model for timeafregning af alle slutbrugere.

Dokumenterede meromkostninger for netvirksomhederne

§ 9. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som
følge af pålæggene i § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.
Stk. 2. Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i § 2, stk. 1, kompenseres i

medfør af § 70, stk. 7, 1. pkt. i lov om elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4.
Stk. 3. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i

§§ 47, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede
forudsætninger, jf. stk. 4.
Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede

meromkostninger. Ved fastsættelsen heraf tager Energitilsynet blandt andet hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og
netvirksomhedernes sparede omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 vil være en
elektronisk ikkefjernaflæst elmåler.
Stk. 5. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. § 8,

stk. 1, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om elforsyning.
Stk. 6. På baggrund af Energinet.dk’s forskrifter, jf. § 8, stk. 1, fastsætter Energitilsynet standardiserede forudsætninger for forhøjelse

af reguleringsprisen som følge af øgede driftsomkostninger, jf. stk. 5.
Stk. 7. Netvirksomhederne kan alene ansøge Energitilsynet om kompensation for dokumenterede meromkostninger, jf. stk. 1, én gang

årligt for meromkostninger i det foregående regnskabsår. Retten til at få godkendt en indtægtsrammeforhøjelse som følge af
meromkostningerne bortfalder, såfremt ansøgningen ikke foreligger i Energitilsynet senest den 31. maj i regnskabsaflæggelsesåret.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2013.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 783 af 29. juni 2011 om måling af elektricitet i slutforbruget.

§ 11. De fjernaflæste elmålere, der allerede er idriftsat på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, men ikke opfylder alle kravene
i §§ 47, kan forblive i drift i de pågældende elmåleres restlevetid, såfremt de kan benyttes til indsendelse af timemålte forbrugsdata til
datahubben, jf. § 8, stk. 1.
Stk. 2. I målersystemer med fjernaflæste elmålere som nævnt i stk. 1, finder § 2, stk. 2, ikke anvendelse ved udskiftning af enkelte

defekte fjernaflæste elmålere og tilslutning af nye fjernaflæste elmålere.

Energistyrensen, den 3. december 2013

Ib Larsen

/ AnneSofie Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles
regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EUTidende 2009, nr. L 211, side 55, og dele af EuropaParlamentets
og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ophævelse af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EUTidende 2012, nr. L 315, side 1. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med
EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.
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Til Energitilsynet 

 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til model for forhøjelse af reguleringspri-
sen ifm. netvirksomhedernes investeringer i fjernaflæste målere 

Dansk Energi har den 24. april 2015 modtaget udkast til ”Model for forhøjelse af regu-

leringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investeringer i fjernaflæste målere” 

fra Energitilsynets Sekretariat og kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar med 

nedenstående bemærkninger. Nærværende høringssvar er struktureret således, at der 

først fremføres to hovedbemærkninger til modeludkastet, her benævnt ”notatet”, og 

herefter fremføres en række øvrige bemærkninger. 

 

Dansk Energis hovedbemærkninger til notatet drejer sig om: 

1. CAPEX: Restlevetid på eksisterende, ikke-fjernaflæste målere bør være faktisk 

restlevetid på mekaniske og elektroniske demonterede målere. 

2. OPEX: Sparede driftsomkostninger bør opgøres på ny eller fastlægges på bag-

grund af driftsækvivalenter for sparede driftsomkostninger fra modellen vedr. 

nødvendige nyinvesteringer, korrigeret for effektivitetsforbedringer siden 2009. 

 

Hovedbemærkningerne er beskrevet i afsnit 1 og 2 i det nedenstående, og øvrige be-

mærkninger fremgår af afsnit 3 nedenfor. 

 

Indledningsvis skal det nævnes, at Dansk Energi bakker op om Energitilsynets vurde-

ring af, at opgørelsen af forhøjelse af reguleringsprisen ved investering i fjernaflæste 

målere grundlæggende bør følge de principper, der benyttes i modellen for forhøjelser 

ved nødvendige nyinvesteringer1, i den udstrækning, det er relevant og velbegrundet. 

 

 

1. CAPEX: Restlevetid på eksisterende, ikke-fjernaflæste målere skal være 
faktisk restlevetid på mekaniske og elektroniske demonterede målere 
 

Det anføres i notatets pkt. 79, 94 og 119, at: 

”79. … Den økonomiske restlevetid indgår i beregningen af den regule-

ringsmæssige anlægssaldo. Netvirksomheden indsender en redegørelse 

for principperne bag skønnet/beregningen af den økonomiske restlevetid i 

                                                
1
 Jf. notatets pkt. 5 samt pkt. 51-54. 

Dok. ansvarlig: MGA  
Sekretær:   
Sagsnr:  s2015-347  
Doknr: d2015-6299-6.0  
08-05-2015  
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forbindelse med sin ansøgning. Der skelnes i andre sammenhænge mel-

lem teknisk og økonomisk levetid. Den tekniske levetid er den tid, en måler 

rent teknisk kan leve, og denne kan således variere fra måler til måler. Den 

økonomiske restlevetid er derimod fast og vil som udgangspunkt være for-

skellig fra den tekniske levetid, der kan variere.” 

”94. Til brug for ansøgningen indsender netvirksomhederne endvidere do-

kumentation for antal målere (f.eks. udtræk fra anlægskartotek) samt den 

økonomiske restlevetid af de demonterede målere (f.eks. udtræk fra an-

lægskartotek eller redegørelse for principperne bag et skøn/beregning af 

den økonomiske restlevetid). 

… 

119. Sekretariatet finder, at det er mest hensigtsmæssigt at anvende den 

økonomiske restlevetid fremfor den fysiske restlevetid, da det er denne 

restlevetid, som netvirksomhederne med rimelighed kan dokumentere. Den 

tekniske restlevetid kan ikke fastsættes med sikkerhed, og denne kan der-

for ikke anvendes ved beregning af de sparede omkostninger til reinveste-

ring.” 

 

Dansk Energi finder, at begrebet ”den økonomiske restlevetid”, som anvendt i notatet, 

ikke er tilstrækkeligt klart defineret. Det er således uklart, om begrebet dækker over 

restlevetiden opgjort på baggrund af de regulatoriske levetider2, som ikke indebærer 

en løbende evaluering af aktivernes faktiske restlevetid, eller der menes den faktiske 

restlevetid.  

 

Dansk Energi vil understrege, at restlevetider skal opgøres entydigt på baggrund af de 

faktiske restlevetider iflg. netvirksomhedernes investeringsprognoser. Alle andre meto-

der vil være et brud med principperne for nødvendige nyinvesteringer, og vil give et 

forkert grundlag for opgørelse af omkostninger til reinvesteringer i alternativet uden 

udrulning af fjernaflæste målere. 

 

Netvirksomhederne foretager løbende en evaluering af de faktiske restlevetider af el-

målerne set i forhold til konkret observerede fejlfrekvenser i de enkelte partier i måler-

parken. Det er disse evaluerede, faktiske restlevetider, der benyttes i virksomhedernes 

investeringsprognoser, og det er derfor disse restlevetider, der er bestemmende for det 

alternative investeringstidspunkt og dermed de faktiske alternative reinvesteringer3.  

 

Netvirksomhederne skal opretholde et kontrolsystem for at sikre og dokumentere må-

lernes nøjagtighed, jf. Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anven-

des til måling af elforbrug4. Netvirksomhederne er således forpligtede til at skaffe og 

opretholde det datagrundlag, der gør det muligt at vurdere den faktiske restlevetid. Det 

er konkrete resultater af stikprøver udtaget af målerpartier hvert 4. år (og for nyere må-

lere, der er godkendt efter EUs Måleinstrumentdirektiv, hvert 6. eller 3. år afhængigt af 

                                                
2
 Jf. notatets bilag 5, side 37, Tabel 2. 

3
 Kun såfremt en netvirksomhed ikke er i besiddelse af dokumentation vedr. faktisk restlevetid, 

bør de regulatoriske restlevetider benyttes.   
4
 Se § 14 i BEK nr. 1035 af 17/10/2006: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27368 
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målt unøjagtighed), der afgør, om det stikprøveudtagne målerparti udskiftes5. Det er 

således dokumenterede stikprøveresultater, der indgår i grundlaget for netvirksom-

hedernes vurdering af faktiske restlevetider og dermed i målerinvesteringsprognoser.  

  

Dansk Energi understreger, at de faktiske restlevetider, som dokumenteret af netvirk-

somheden, skal benyttes i modellen som udtryk for fastlæggelse af de alternative in-

vesteringstidspunkter for de enkelte partier i målerparken, for at netselskaberne de 

facto kan blive kompenseret for meromkostningerne i forbindelse med udrulningen. 

 

 

2. OPEX: Sparede driftsomkostninger bør opgøres på ny eller fastlægges 
på baggrund af driftsækvivalenter for sparede driftsomkostninger fra mo-
dellen vedr. nødvendige nyinvesteringer, korrigeret for effektivitetsfor-
bedringer siden 2009 
 

2.1 Anvendelse af ækvivalenter ligestiller ikke netvirksomhederne 

Det anføres i notatets pkt. 144 om kompensation for øgede driftsomkostninger, at: 

”144. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at kompensationen for disse 

meromkostninger skal beregnes ved brug af standardiserede forudsætnin-

ger, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4. Den standardiserede forudsæt-

ning medfører, at netvirksomhederne kompenseres med samme beløb pr. 

måler uanset valg af driftsløsning. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at 

denne tilgang vil ligestille netvirksomhederne for så vidt angår kompensa-

tion for drift og vedligeholdelse af fjernaflæste målere.” 

 

Dansk Energi anerkender, at en løsning med standardiserede forudsætninger vil være 

administrativt lettere end selskabsvise konkret dokumenterede værdier og omkost-

ningsprofiler – både for Energitilsynet og for netvirksomhederne. 

 

Dansk Energi er ikke enig i, at brugen af standardiserede forudsætninger automatisk 

medfører en ligestilling af netvirksomhederne. Standardiserede forudsætninger sikrer 

ikke det enkelte selskab omkostningsdækning med mindre selskabets realiserede om-

kostninger er lavere eller på niveau med standarden. Særligt i udrulningsperioden vil 

både sparede og nye driftsomkostninger variere fra selskab til selskab, og hverken nye 

eller sparede enhedsomkostninger vil for det enkelte selskab være konstante over tid.  

 

Dansk Energi skal på denne baggrund understrege, at de standardiserede forudsæt-

ninger derfor bør fastsættes forsigtigt og under hensyntagen til, at selskaberne skal 

kompenseres økonomisk ved udrulningen. 

 

2.2 Notatets ækvivalenter sikrer ikke kompensation for meromkostninger 

Om de anvendte driftsækvivalenter til opgørelse af sparede og nye driftsomkostninger 

anføres det videre i notatets pkt. 148 og 149, at:  

”148. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at meromkostningerne, der 

beregnes som forskellen på de beregnede omkostningsækvivalenter fra 

                                                
5
 Se afsnit 5, underafsnit 4.1.6.ff. i ”Håndbogen Elmåling, 7. udgave, marts 2015”: 

http://www.danskenergi.dk/DEFU/NetTeknik/Elmaaling.aspx 

Side 67/101



4 

 

 

 

Energitilsynets benchmarking, kan anvendes til brug for forhøjelse af net-

virksomhedernes indtægtsrammer ved meromkostninger som følge af lø-

bende drift og vedligeholdelse af fjernaflæste målere, da de er fastsat un-

der hensyntagen til kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, hvilket ikke er 

tilfældet med de omkostningsækvivalenter, der anvendes i modellen for 

nødvendige nyinvesteringer. 

149. Omkostningsækvivalenterne fra Energitilsynets benchmarking er end-

videre beregnet på baggrund af et nyt og opdateret datagrundlag med 

hjælp fra ekstern bistand, og hvor branchen er blevet inddraget. Sekretaria-

tet for Energitilsynet bemærker, at omkostningsækvivalenterne for fjern-

aflæste målere ikke har været under påklage.” (egen understregning) 

 

Ved anvendelse af en ækvivalent for nye driftsomkostninger er Dansk Energi enig i, at 

den i 2014 opgjorte ækvivalent for nye driftsomkostninger for fjernaflæste målere på 88 

DKK/måler (2014-pris) udgør et aktuelt og anvendeligt niveau for de langsigtede, gen-

nemsnitlige enhedsomkostninger for fjernaflæste målere6. Også selvom det anvendte 

datagrundlag ikke alene er baseret på målere, der opfylder §§ 4-7 i målerbekendt-

gørelsen7.  

 

Dansk Energi skal dog påpege, at det angivne niveau er et opgjort gennemsnitsniveau, 

hvorved halvdelen af selskaberne ikke opnår omkostningsdækning ved den kommen-

de udrulning8. På den baggrund anbefaler Dansk Energi, at der anvendes et højere 

niveau for de forventede fremtidige driftsomkostninger end det aktuelle gennemsnitsni-

veau. 

 

Dansk Energi anerkender ikke, at omkostningsækvivalenten for sparede driftsomkost-

ninger, der er opgjort tilbage i 2006/7 på baggrund af 2005-data, udgør et opdateret og 

retvisende niveau for de sparede driftsomkostninger – hverken for kortsigtsbesparelser 

eller langsigtsbesparelserne, efter udrulningen er afsluttet. Driftsækvivalenten for ikke-

fjernaflæste målere i Energitilsynets benchmarking er reelt alene anvendelig til at give 

en indikation af de relative omkostningsforhold mellem de aktivklasser (netkomponen-

ter), som indgik i kalibreringen af netvolumenmodellen tilbage i 2006/7 på baggrund af 

2005-dataobservationer. Derfor er driftsækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere ikke 

anvendelig som en tilnærmelse af det absolutte driftsomkostningsniveau for ikke-

fjernaflæste målere, og slet ikke for et opdateret niveau. 

 

På denne baggrund anerkender Dansk Energi ikke, ”… at meromkostninger som følge 

af løbende drift og vedligeholdelse af en fjernaflæst måler udgør 18 kr. i 2014-priser.”, 

jf. notatets pkt. 150. Hvis Energitilsynet måtte fastholde en ækvivalent for sparede 

driftsomkostninger på 71 DKK/måler, vil netvirksomhederne de facto ikke blive kom-

                                                
6
 Dansk Energis bemærkninger og forbehold vedr. repræsentativitet, datakvalitet, håndtering af 

outliers mv. ifm. dataindhentningen til omkostningsækvivalenten til fjernaflæste målere fremgår 
af mail til Sekretariatet for Energitilsynet af 22. august 2014.  
7
 I vejledningen til Energitilsynets spørgeskema fra juni 2014 fremgår det således: ”Ikke alle 

fjernaflæste elmålere, der er installeret i dag, opfylder de tekniske krav i målerbekendtgørelsens 
§§ 4-7. I benchmarkingsammenhæng betragter man imidlertid en elmåler som en fjernaflæst 
elmåler, hvis den bliver brugt til at indsende timemålte forbrugsdata til datahubben, jf. § 11, stk. 
1, i målerbekendtgørelsen.” 
8
 Forudsat normalfordelt stikprøvepopulation.  
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penseret for meromkostningerne forbundet med pålægget jf. målerbekendtgørelsens  

§ 2. 

 

Som minimum bør driftsækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere fra Energitilsynets 

benchmarking korrigeres for den realiserede effektivisering af netvirksomhedernes 

påvirkelige omkostninger siden 2006 og frem, hvis denne ækvivalent på nogen måde 

måtte indgå i vurderingen. Som mål for realiseret effektvisering i perioden kan udviklin-

gen i forholdet mellem de påvirkelige omkostninger og driftsvolumen benyttes som 

effektiviseringsindeks i perioden siden 2006. Når der tages hensyn til realiseret effekti-

visering og udviklingen i reguleringsprisindekset siden 20069, kan driftsækvivalenten 

fra Energitilsynets benchmarking for ikke-fjernaflæste målere opgøres til 33 DKK/måler 

(2013-priser). Ækvivalenten bør efter samme princip opdateres til 2014-priser, når der 

er datagrundlag herfor, således at den opgøres i samme prisniveau som ækvivalenten 

for nye driftsomkostninger for fjernaflæste målere.  

 

2.3 Anvend driftsækvivalenter fra model for forhøjelser ved nødvendige nyinve-

steringer 

Set i forhold til driftsækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere fra netvolumenmodellen 

udgør driftsækvivalenterne for hhv. elektroniske, ikke-fjernaflæste og for mekaniske 

målere (aktivkategori nr. 32 hhv. 34) fra Energitilsynets model for forhøjelser ved nød-

vendige nyinvesteringer10 et væsentligt mere opdateret og endda teknologispecifikt 

grundlag for estimering af absolutte niveauer for sparede driftsomkostninger. Data til 

ækvivalenterne i modellen for nødvendige nyinvesteringer er indhentet og valideret i 

2009 og er således 4 år nyere end driftsækvivalenten fra netvolumenmodellen.  

 

Ud over en prisfremskrivning af ækvivalenterne fra modellen for nødvendige nyinveste-

ringer bør der ligeledes her tages hensyn til effektivitetsudviklingen siden 2009 og 

frem11. Driftsækvivalenten for elektroniske, ikke-fjernaflæste målere kan på denne 

baggrund opgøres til 19 DKK/måler og for mekaniske målere til 11 DKK/måler (2013-

priser). Det, at der både eksisterer en driftsækvivalent for elektroniske og en for meka-

niske målere, gør, at udmålingen af sparede driftsomkostninger kan tage hensyn til 

den konkret demonterede målerteknologi, eller miks af teknologi frem til det alternative 

reinvesteringstidspunkt, hvor bekendtgørelsen forudsætter alternativinvesteringer i 

elektroniske, ikke-fjernaflæste målere, svarende til 19 DKK/måler i driftsækvivalent. 

 

2.4 Iværksæt om nødvendigt en ny undersøgelse af sparede driftsomkostninger 

Endeligt er det også en mulighed, at Energitilsynet gennemfører en aktuel undersøgel-

se af sparede driftsomkostninger ved håndtering af mekaniske og elektroniske målere. 

Branchen stiller sig gerne til rådighed for etablering af datagrundlaget for en sådan 

fornyet fastsættelse af ækvivalent for sparede driftsomkostninger. 

 

                                                
9
 Her benyttes udviklingen i indekset: (Påvirkelige omkostninger)/(Driftsvolumen), korrigeret for 

udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. Energitilsynets afgørelser om benchmarking fra årene 
2007-2014, samt reguleringsprisindekset 2006-2013. På denne baggrund fås Indeks 2006=100, 
Indeks 2013=59,3.  
10

 Jf. notatets bilag 5, side 33, Tabel 1. 
11

 Samme korrektion som i note 9 ovenfor, idet Indeks 2009=82,3. 
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I lighed med ekstraordinære, nye driftsomkostninger i udrulningsperioden vil der også 

mht. sparede driftsomkostninger være behov for at afdække tidsprofilen af konkrete 

driftsbesparelser nærmere mhp. at sikre en retvisende indregning af sparede driftsom-

kostninger i udrulningsperioden. Det bør således undersøges, om den forudsatte 

driftsbesparelse skal reduceres i udrulningsperioden. 

 

Samlet set skal Dansk Energi understrege, at sparede driftsomkostninger skal opgø-

res på ny eller fastlægges på baggrund af driftsækvivalenter for sparede driftsomkost-

ninger fra modellen vedr. nødvendige nyinvesteringer, korrigeret for effektivitetsfor-

bedringer siden 2009. 

 

2.5 Driftsomkostninger i udrulningsperioden 

Ændringen i driftsomkostningerne i udrulningsperioden kan ikke beskrives ved hjælp af 

ækvivalenter. Der er derfor behov for en særlig håndtering af disse omkostninger for at 

sikre selskaberne kompensation herfor. 

 

Sparede enhedsomkostninger vil i starten af udrulningsperioden være relativt lave, 

mens enhedsbesparelsen på de sidst demonterede målere vil være relativ høj. Det 

skyldes, at så længe der er gamle målere i drift, vil netvirksomheden skulle opretholde 

to forskellige aflæsningssystemer og to forskellige afregningssystemer. Dermed vil 

driftsbesparelsen på udfasning af eksisterende aflæsnings- og afregningssystemer 

først realiseres fuldt ud, når de sidste ikke-fjernaflæste målere er demonterede, og alle 

kunder er overgået til fjernaflæsning.  

 

Omvendt vil nye driftsomkostninger i starten af udrulningen være på et højere niveau 

end de langsigtede, nye driftsomkostninger. Det skyldes, at der i udrulningsperioden vil 

være øgede driftsomkostninger til fx leverandørstyring og kundehåndtering. Langsigts-

omkostningsniveauet for nye driftsomkostninger vil derfor først indtræde, når de sidste 

fjernaflæste målere er monteret, og de tilhørende hjemtagnings- og afregningssyste-

mer er indfaset fuldt ud for alle kunder. 

 

Energitilsynet kan sikre netvirksomhederne kompensation for konkret dokumenterede, 

ekstraordinære driftsomkostninger i udrulningsperioden på flere måder. Omkostninger-

ne kan enten (i prioriteret rækkefølge): 

1. Kompenseres 1-1 i det pågældende år, ligesom investeringsomkostningerne. 

2. Aktiveres som en del af demonteringsomkostningerne. Dette ville sikre en tids-

mæssig udjævning af disse omkostninger over målernes levetid.  

3. Kompenseres gennemsnitligt over udrulningsperioden via en ækvivalent for 

ekstraordinære driftsomkostninger, der gives alene i udrulningsperioden. Der vil 

dog være usikkerhed omkring niveauet, hvis ækvivalenten skal opgøres på for-

hånd. 

4. Kompenseres gennemsnitligt over hele driftsperioden, fx ved at hæve ækviva-

lenten for de nye driftsomkostninger. Denne løsning kan ikke anbefales. For det 

første vil der være usikkerhed omkring niveauet, hvis ækvivalenten skal opgø-

res på forhånd. For det andet er der ikke tidsmæssigt sammenfald mellem om-

kostningerne og indtægtsrammetillægget, idet netvirksomhederne vil blive ”un-

derkompenseret” under udrulningen, og derefter ”overkompenseret” i den efter-
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følgende driftsperiode. Dette skal i så fald kompenseres ved en opjustering af 

ækvivalenten.  

 

De nye driftsomkostninger vil ikke blive indfaset proportionalt med antallet af målere, 

idet der allerede fra begyndelsen vil være faste driftsomkostninger til IT-systemet, der 

er uafhængigt af antallet af målere, som er tilsluttet det nye system. 

 

Dansk Energi understreger, at Energitilsynet skal kompensere netvirksomhederne for 

ekstraordinære driftsomkostninger i udrulningsperioden. Energitilsynet skal endvidere 

tage konkret hensyn til tidsprofilen for indfasning af de langsigtede driftsomkostninger. 

 

 
3. Øvrige bemærkninger  

 

3.1 Drøftelser mellem Sekretariatet for Energitilsynet og branchen er ikke udtryk 

for enighed 

Dansk Energi finder det konstruktivt, at Sekretariatet for Energitilsynet i processen har 

været åbne over for drøftelser med branchen12. For god ordens skyld bemærkes det 

dog, at drøftelser og mailudvekslinger mellem Sekretariatet for Energitilsynet og bran-

chen ikke er udtryk for opnået enighed mellem parterne undervejs i processen. 

 

3.2 Udskiftning af eksisterende fjernaflæste målere 

Det fremgår af notatets pkt. 89, at: 

”89. Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af ovenstående, at 

udskiftning af fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgø-

relsens §§ 4-7 med fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbe-

kendtgørelsens §§ 4-7, kan give anledning til en forhøjelse af regulerings-

prisen, dog kompenseres netvirksomhederne i dette tilfælde ikke for mer-

omkostninger som følge af fremskyndelse, jf. afsnit 6.2.” 

 

Hertil bemærkes, at der kan forekomme grænsetilfælde, hvor det både virksomheds-

økonomisk og brugerøkonomisk vil være forbundet med meromkostninger at holde 

enkelte partier af ældre, fjernaflæste målere i drift som følge af, at fremrykningsom-

kostninger ikke dækkes. Hvis det ud fra en konkret vurdering viser sig, at det er inef-

fektivt at undlade at udskifte sådanne ellers ”duelige” målere, bør samtlige målere, der 

udskiftes, kunne indgå på lige fod i modellen for kompensation af meromkostninger.  

 

3.3 Standardiseret alternativinvestering i elektronisk, ikke-fjernaflæst måler fører 

til underkompensation 

I notatet anvendes en standardiseret forudsætning om sparet alternativinvestering på 

902 DKK13. Dansk Energi skal dog påpege, at det angivne niveau er et gennemsnitsni-

veau, hvorved halvdelen af selskaberne ikke opnår omkostningsdækning ved den 

kommende udrulning14. På den baggrund anbefaler Dansk Energi, at der anvendes et 

lavere niveau for de sparede reinvesteringer end det aktuelle gennemsnitsniveau. 

                                                
12

 Jf. notatets pkt. 14 og 23. 
13

 Jf. notatets pkt. 126 samt bilag 1 til notatet. 
14

 Forudsat normalfordelt stikprøvepopulation.  
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Endvidere har Dansk Energi tidligere påpeget over for Sekretariatet for Energitilsynet, 

at det indhentede datagrundlag synes at indebære en skalafejl, idet de indsamlede 

populationer fra selskaberne er relativt begrænsede15. Det er således Dansk Energis 

opfattelse, at den resulterende gennemsnitlige besparelse på 902 DKK er højere, end 

hvad der ville kunne forventes ved en mere omfattende udskiftning af målere med 

elektroniske, ikke-fjernaflæste målere. Netvirksomhederne må forventes at realisere en 

skalafordel ved storskala-udrulningen af fjernaflæste elmålere, hvilket vil blive reflekte-

ret i anlægssummerne for fjernaflæste målere. Dermed vil netvirksomhederne blive 

underkompenseret, idet der ikke tages hensyn til en tilsvarende skalafordel på alterna-

tivinvesteringen.  

 

Ovennævnte forhold taler for at benytte en fraktil, der ligger under gennemsnittet som 

udtryk for alternativinvesteringen – fx 25 pct.-fraktilen. 

 

3.4 Gennemsnitligt idriftsættelsestidspunkt 

Det antages i notatet, at målerne idriftsættes løbende over året, og derfor i gennemsnit 

pr. 1. juli i året16. Antagelsen er rimelig fsva. selve målerne, men for investeringer i og 

driftsomkostninger til hjemtagnings- og IT-systemer sker idriftsættelsen ikke på et gen-

nemsnitligt tidspunkt. Omkostninger hertil realiseres således fra et specifikt tidspunkt 

tidligt i udrulningsprojektet. På denne baggrund anbefaler Dansk Energi, at anlægsom-

kostninger til hjemtagnings- og IT-systemer indregnes i den regulatoriske anlægssum 

fra dette specifikke tidspunkt. 

 

3.5 Øgede driftsomkostninger ved flexafregning 

Dansk Energi er enig i, at dokumenterede meromkostninger, som følge af kravene til 

indsendelse af timedata til datahubben, først meningsfuldt vil kunne opgøres, når der i 

elmarkedsforskrifterne foreligger et pålæg til netselskaberne om at indsende timedata 

til at servicere flexafregning17. Dansk Energi gør imidlertid opmærksom på, at der alle-

rede foreligger et høringsudkast til et sådant pålæg i elmarkedsforskrifterne fra Energi-

net.dk. Dansk Energi opfordrer derfor Energitilsynet til snarest muligt at udgive en kon-

teringsvejledning til opgørelse af meromkostninger til servicering af timeafregning. Det-

te indebærer en nærmere undersøgelse af driftsomkostninger til skabelonafregning 

sammenholdt med omkostningerne til at servicere timeafregning. Dansk Energi stiller 

sig gerne til rådighed for et samarbejde om udfærdigelse af en konteringsvejledning. 

 

I relation til Energitilsynets benchmarking af netselskaberne forudsættes det, at net-

virksomhedernes meromkostninger til servicering af flexafregning vil blive udeladt af 

benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger indtil det tidspunkt, hvor samtlige 

netvirksomheder er overgået til flexafregning af alle kunder. Det skyldes, at ækvivalen-

ten for fjernaflæste målere i Energitilsynets benchmarking ikke omfatter omkostninger 

til servicering af flexafregning.   

 

 

 

                                                
15

 Jf. mail fra Dansk Energi til Energitilsynets sekretariat af 29. januar 2015. 
16

 Jf. notatets pkt. 135. 
17

 Jf. notatets pkt. 161. 
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3.6 Ansøgningsprocedure 

Dansk Energi bemærker, at Sekretariatet for Energitilsynet har udsendt orienterings-

skrivelse af 6. marts 2015 og vejledning af 30. april 2015 til ansøgning om forhøjelse af 

reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere. Disse skrivelser base-

rer sig på principperne om bl.a. restlevetid som beskrevet i notatet. Idet Dansk Energi 

forventer en række justeringer i notatet på baggrund af nærværende høringssvar, for-

udsættes det, at netvirksomhederne vil få lejlighed til at fremsende yderligere oplysnin-

ger – også efter ansøgningsfristen den 31. maj 2015. 

 

3.7 Forlænget levetid 

Det forudsættes i bekendtgørelsen, at den regulatoriske levetid for de fjernaflæste må-

lere er 15 år. Dvs. netvirksomhederne kompenseres for investeringsomkostningerne 

over 15 år og kompenseres for de øgede driftsomkostninger i de første 15 års drift. 

Hvis det viser sig, at den faktiske levetid for målerne er længere end 15 år, bør Energi-

tilsynet forlænge indtægtsrammetillægget for driften tilsvarende, så netvirksomheder-

nes kompensation for de øgede driftsomkostninger ikke falder bort. 

 

3.8 Ny regulering 

Dansk Energi opfordrer Energitilsynet til at sikre, at kompensationen i forbindelse med 

udrulningen af fjernaflæste målere tænkes ind i udmøntningen af den nye regulering, 

så der fortsat opnås kompensation. 

  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
Michael Guldbæk Arentsen 
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CVR. 55 09 72 16 
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Pr. e-mail: LIC@energitilsynet.dk 

 

 

 

Høring vedrørende model for forhøjelse af reguleringsprisen i 

forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere 

 
Den 24. april 2015 har Energitilsynet sendt ”Model for forhøjelse af 
reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i 

fjernaflæste målere” i høring. 
 
Modellen indeholder en beskrivelse af reglerne i bekendtgørelse nr. 1358 af 3. 
december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i elforbruget 
(herefter ”målerbekendtgørelsen”) samt en beskrivelse af den foreslåede model 
for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere 

(afsnit 6) samt 6 bilag.  

 
FSR – danske revisorers Forsyningsarbejdsgruppe finder anledning til at 
fremkomme med følgende høringssvar til vejledningen.  
 
Regnskabsmæssig nedskrivning af ikke 2020-parate fjernaflæste målere 
En fjernaflæst måler defineres som en elmåler, der opfylder kravene i §§ 4-7 i 

målerbekendtgørelsen.  
 
Netselskaber kan ansøge om at få forhøjet reguleringsprisen som følge af 
udskiftning til fjernaflæste målere. Tillægget kan omfatte dels meromkostninger 
til fremskyndelse af investeringen i form af restafskrivning på eksisterende 
målere og dokumenterede meromkostninger til udskiftning og opgradering til 
fjernaflæste målere.  

 
Tillæg til fremskyndelse af investeringen kan, jf. afsnit 90 og afsnit 6.2, ikke 
gives til udskiftning af fjernaflæste målere. Målerbekendtgørelsen tillader 

således, at disse anvendes resten af deres brugstid.  
 
Et netselskab, der har påbegyndt opsætning af ikke 2020-parate fjernaflæste 

målere, inden målerbekendtgørelsen trådte i kraft, f. eks. fordi de kun kan 
timeaflæse data og ikke aflæse hvert 15. minut, vil muligvis, som følge af 
kravene i målerbekendtgørelsen, komme i en situation, hvor de skal udskifte de 
resterende analoge målere med andre typer af fjernaflæste målere end de hidtil 
anvendte. For de selskaber, hvor det er mest økonomisk fordelagtigt for 
selskabet at udskifte alle målere på en gang inklusive de tidligere opsatte 
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Side 2 fjernaflæste målere, vil der opstå en problemstilling omkring regnskabsmæssig 
nedskrivning af ikke 2020-parate målere.  
 
Virksomhedens ledelse skal foretage en vurdering af den økonomiske værdi af 
selskabets materielle anlægsaktiver, herunder fjernaflæste målere, og foretage 

en nedskrivning af de aktiver, som ikke længere vil generere fremtidige 
indtægter. De ikke 2020-parate målere vil muligvis skulle nedskrives, men det er 

uklart, hvordan en regnskabsmæssig nedskrivning (impairment-nedskrivning) 
skal behandles i selskabets reguleringsregnskab. Det er også uklart, om den 
særlige nedskrivning kan holdes ude af grundlaget for opgørelsen af netaktiver i 
reguleringsregnskabet, og dermed i grundlaget for selskabets økonomiske 
benchmarking (nedskrivning som følge af kravene i målerbekendtgørelsen). FSR 
– danske revisorer finder, at disse uklarheder giver øget risiko for 

uhensigtsmæssige og inkonsistente skøn i aflæggelsen af årsrapporter for de 
netvirksomheder, som har investeret tidligt i fjernaflæste målere, og derfor står 
over for en udskiftning, som (nok) indebærer en uhensigtsmæssig økonomisk 
belastning. 
  
Uklarhederne indebærer tillige, at de kan stå i vejen for en hensigtsmæssig 
beslutning om at udskifte samtlige målere og aflæsningssystemer på én gang og 

dermed stå i vejen for en hensigtsmæssig forvaltning af selskabets midler. 

 
Revisorerklæring 
Som en del af ansøgningen om forhøjelse af reguleringsprisen ved investering i 
fjernaflæste målere er det anført i afsnit 6.1.3, afsnit 95, at netvirksomhederne 
skal indsende en særskilt revisionspåtegning på de samlede anlægsomkostninger 
og restafskrivninger på demonterede målere, der ikke opfylder kravene i §§ 4-7 i 

målerbekendtgørelsen.  
 
Det er ikke klart defineret, hvad revisor skal erklære sig om, og hvilken grad af 
sikkerhed erklæringen skal afgives med. Vi ønsker at gentage vores anbefalinger 
fra tidligere om at fastlægge kravene til revisors erklæringer i overensstemmelse 
med eksisterende lovgivning, eventuelt i en revisionsinstruks. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Peter Nielsen 

statsautoriseret revisor 

formand for Arbejdsgruppen for Forsyningsvirksomhed 
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HØRINGSNOTAT 1 | SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET  

BILAG 8 

ADRESSERING AF HØRINGSSVAR – 1. HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelsen "Model for forhøjelse 
af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæ-
ste målere" i høring i perioden 24. april 2015 til 8. maj 2015. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har indenfor fristen modtaget høringssvar fra Dong 
Energy Eldistribution A/S (herefter ”DEE”) og Dansk Energi (herefter ”DE”). 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 20. maj 2015 modtaget høringssvar fra 
FSR – danske revisorer (herefter ”FSR”). Sekretariatet for Energitilsynet bemær-
ker, at høringssvaret er modtaget efter høringsfristen. 
 
Kopi af høringssvarene er vedlagt som bilag 7. Sekretariatet for Energitilsynet 
adresserer de indkomne høringssvar samlet i det følgende høringsnotat. 
 
Høringssvarene vedrører overordnet følgende forhold: 

1. Restlevetid på demonterede målere 
2. Fastsættelse af standardiseret forudsætning for sparede driftsomkostnin-

ger samt midlertidigt høje driftsomkostninger i udrulningsperioden 
3. Kommende nye driftsomkostninger ved flexafregning 
4. Udskiftning af eksisterende fjernaflæste målere 
5. Fastsættelse af standardiseret forudsætning for anlægsomkostningen til 

den sparede reinvestering 
6. Fastsættelse af gennemsnitligt idriftsættelsestidspunkt 
7. Ansøgningsfristen bør udskydes, hvis der er behov for yderligere oplys-

ninger 
8. Forhøjelse af reguleringsprisen udover 15 år såfremt den faktiske levetid 

af målerne er længere end 15 år 
9. Overgang til ny regulering 
10. Revisorerklæring 

 
Anbringenderne adresseres særskilt herunder. 
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1. RESTLEVETID PÅ DEMONTEREDE MÅLERE 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DEE i afsnit 1 samt af DE i afsnit 
1. 
 
DE finder, at begrebet ”den økonomiske restlevetid”, som anvendt i notatet, ikke 
er tilstrækkeligt klart defineret. 
 
DEE fremfører, at de mekaniske målere, som demonteres, ofte viser sig at leve 
længere end den regulatoriske fastsatte levetid, som indgår i modellen. Den regula-
toriske levetid har betydning for nutidsværdien af den sparede reinvestering, som 
fratrækkes de nye anlægsomkostninger med henblik på at fastsætte den regule-
ringsmæssige anlægssaldo, der skal afskrives og forrentes over 15 år.  
 
Da den tekniske restlevetid er bestemmende for, hvornår de demonterede målere 
alternativt skulle udskiftes, finder DEE, at den tekniske restlevetid bør indgå i 
modellen i stedet for den regulatoriske restlevetid. I så fald vil nutidsværdien af 
den sparede reinvestering være mindre, hvilket medfører, at den reguleringsmæs-
sige anlægssaldo, og dermed de årlige forhøjelser, vil være større. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af DE's bemærkninger anled-
ning til at præcisere notatet, så det mere tydeligt fremgår, at begrebet ”den økono-
miske restlevetid” dækker over restlevetiden opgjort på baggrund af de regulato-
risk fastsatte standardlevetider, som også anvendes i modellen for nødvendige 
nyinvesteringer. 
 
Den regulatoriske levetid har betydning for nutidsværdien af den sparede reinve-
stering, som fratrækkes de nye anlægsomkostninger med henblik på at fastsætte 
den reguleringsmæssige anlægssaldo, der skal afskrives og forrentes over 15 år.  
 
Da den tekniske restlevetid er bestemmende for, hvornår de demonterede målere 
alternativt skulle udskiftes, finder DEE, at den tekniske restlevetid bør indgå i 
modellen i stedet for den regulatoriske restlevetid.  
 
Restlevetiden af de demonterede målere har betydning for den del af forhøjelsen, 
der kompenserer for meromkostninger i form af forrentning og afskrivning af den 
nye måler i forhold til den gamle måler. Konkret indgår restlevetiden i beregning 
af nutidsværdien af sparede omkostninger til reinvestering. 
 
Netvirksomhederne har således meromkostninger i form af afskrivning og forrent-
ning forbundet med investeringen i fjernaflæste måler, hvor der dog tages højde 
for, at netvirksomheden alternativt på et tidspunkt skulle have reinvesteret i en 
elektronisk ikke-fjernaflæst måler. 
 
Hvis reinvesteringstidspunktet fastsættes ud fra den tekniske levetid estimeret af 
netvirksomheden – og som er længere end den regulatoriske/økonomiske restleve-
tid, vil det medføre, at nutidsværdien af den sparede reinvestering er mindre, og 
dermed at de årlige forhøjelser er større. 
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Sekretariatet bemærker, at det af målerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, fremgår, at 
Energitilsynet efter ansøgning kan forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, 
der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i § 2, stk. 1 og 2, 
og § 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for net-
virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsy-
ning. 
 
Sekretariatet har i høringsudkastet anvendt målernes regulatoriske restlevetid til at 
fastsætte reinvesteringstidspunktet, da den tekniske restlevetid i sagens natur ikke 
er kendt med sikkerhed på tidspunktet for målerens demontering. Ud fra de ind-
komne høringssvar fra DE og DEE vurderer sekretariatet imidlertid, at det må 
forventes, at være muligt for mange af netvirksomhederne i tilstrækkelig grad at 
dokumentere, hvis den tekniske levetid estimeres at være længere end den regula-
toriske.  
 
Sekretariatet bemærker i øvrigt, at Energitilsynet, i afgørelse om opdatering af 
modellen til brug for nødvendige nyinvesteringer1, har taget stilling til, at sekreta-
riatet ud fra en konkret vurdering kan lægge til grund, at de såkaldte levetidsfor-
længende investeringer i luftledningsnettet alternativt først skulle have været gen-
nemført på et senere tidspunkt. Det er dog en betingelse, at netvirksomheden kan 
dokumentere, at den enten har et relativt nyt luftledningsanlæg, eller at den inden 
for de seneste år har foretaget ekstraordinært store levetidsforlængende investerin-
ger.  
 
I Energitilsynets afgørelse om model for nødvendige nyinvesteringer fremgår det 
således konkret af punkt 173: 
 

Såfremt et netselskab i forbindelse med en ansøgning om godkendelse af en nødvendig nyinve-
stering kan dokumentere, at netselskabet enten har et relativt nyt luftledningsanlæg eller at nets-
elskabet inden for de seneste år har gennemført ekstraordinært store levetidsforlængende inve-
steringer, vil Energitilsynets sekretariat ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om de levetids-
forlængende investeringer først skulle have været gennemført på et senere tidspunkt end ved 
idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering, dog maksimalt 10 år efter idriftsættelsen af den 
nødvendige nyinvestering. 

 
Sekretariatet finder, at det er i tråd med afgørelsen om opdatering af modellen for 
nødvendige nyinvesteringer, at tillade virksomhederne at dokumentere en eventuel 
længere teknisk restlevetid i forhold til den regulatoriske restlevetid. 
 
DE og DEE peger på, at der foretages en løbende evaluering af de tekniske restle-
vetider af målerne set i forhold til konkret observerede fejlfrekvenser i de enkelte 
partier i målerparken, og at det er disse evaluerede tekniske restlevetider, der be-
nyttes i virksomhedernes investeringsprognoser.  
 
Da den tekniske restlevetid er bestemmende for reinvesteringstidspunktet, finder 
sekretariatet, at reinvesteringstidspunktet bør fastsættes ud fra den tekniske restle-
vetid, såfremt den enkelte netvirksomhed kan fremvise dokumentation herfor.  
 

 
1 Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. 
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Dokumentationen kan fx bestå af evalueringer af restlevetider set i forhold til kon-
kret observerede fejlfrekvenser i de enkelte partier i målerparken, som beskrevet af 
DE, eller leverandørernes vurdering og målernes forcerede levetidstest som be-
skrevet af DEE.  
 
Såfremt den enkelte netvirksomhed ikke kan fremvise dokumentation for, at den 
tekniske restlevetid er længere end den regulatoriske, finder sekretariatet, at restle-
vetiden bør fastsættes ud fra den regulatoriske restlevetid. Ved de regulatoriske 
restlevetider forstås de standardlevetider, som er fastsat i forbindelse med opdate-
ringen af modellen for nødvendige nyinvesteringer på hhv. 40 år for mekaniske 
målere (Ferraris) og 15 år for elektroniske ikke-fjernaflæste målere2. 
 
Opsummerende finder sekretariatet således, at det er op til den enkelte netvirk-
somhed at vurdere, om den i tilstrækkelig grad kan dokumentere den tekniske 
restlevetid. Alternativt bør netvirksomheden oplyse den regulatoriske restlevetid i 
ansøgningen om forhøjelse af reguleringsprisen. 

2. FASTSÆTTELSE AF STANDARDISERET FORUDSÆTNING FOR SPAREDE 
DRIFTSOMKOSTNINGER SAMT MIDLERTIDIGT HØJE DRIFTSOMKOSTNING ER I 
UDRULNINGSPERIODEN 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DEE i afsnit 2-3 samt af DE i afsnit 
2.1.-2.5. 
 
DEE og DE har fremført, at sparede driftsomkostninger bør opgøres på ny eller 
fastlægges på baggrund af driftsækvivalenten for sparede driftsomkostninger fra 
modellen vedr. nødvendige nyinvesteringer, korrigeret for effektivitetsforbedrin-
ger siden 2009. I tillæg hertil finder DE, at et gennemsnitsniveau for nye driftsom-
kostninger for fjernaflæste målere ikke vil kompensere netvirksomhederne for de 
øgede omkostninger. 
 
DEE og DE bemærker, at der i høringsudkastet ikke er taget højde for eventuelle 
ekstraordinære meromkostninger i udrulningsperioden. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at branchens høringssvar giver anledning til 
ændringer i kompensationen for meromkostninger som følge af øgede driftsom-
kostninger. 
 
Sekretariatet finder derfor, at kompensationen for meromkostninger ved drift og 
vedligehold af fjernaflæste målere skal ske ved, at netvirksomhederne indsender 
de faktisk dokumenterede meromkostninger, jf. notatets afsnit 6.3.2. 
 
Sekretariatet bemærker, at der fremadrettet udestår et samarbejde med branchen 
omkring afgrænsning af omkostningsposter (konteringsvejledning) til flexafreg-
ning, jf. punkt 3 nedenfor. 

 
2 Se tabel 2 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 (vedlagt som bilag 5). 
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3. KOMMENDE NYE DRIFTSOMKOSTNINGER VED FLEXAFREGNING 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DEE i afsnit 4 samt af DE i afsnit 
3.5. 
 
DE er enig i, at dokumenterede meromkostninger som følge af kravene til indsen-
delse af timedata til datahubben først meningsfuldt vil kunne opgøres, når der i 
elmarkedsforskrifterne foreligger et pålæg til netvirksomhederne om at indsende 
timedata til at servicere flexafregning. DE opfordrer dog Energitilsynet til snarest 
muligt at udgive en konteringsvejledning til opgørelse af meromkostningerne for-
bundet med servicering af flexafregning. DE henviser endvidere til håndtering af 
omkostninger vedr. flexafregning i Energitilsynets benchmarking af netvirksom-
hedernes økonomiske effektivitet. 
 
Som beskrevet i høringsnotatet, finder Sekretariatet for Energitilsynet, at merom-
kostningerne forbundet med indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. målerbe-
kendtgørelsens § 9, stk. 5 og 6, først kan fastsættes, når netvirksomhederne er 
overgået til servicering af flexafregning, jf. målerbekendtgørelsens § 8, stk. 1.  
 
Sekretariatet er enig med branchen i, at det er hensigtsmæssigt snarest muligt at 
fastlægge en konteringsvejledning til brug for en opgørelse af meromkostningerne 
til servicering af timeafregning. Sekretariatet for Energitilsynet vil derfor indlede 
et samarbejde med Dansk Energi omkring udfærdigelsen af en konteringsvejled-
ning. 
 
DEE fremfører i afsnit 3 en række omkostninger, som DEE finder, der relaterer sig 
til midlertidig drift: 
− Leverandørstyring 
− Håndtering af kundedata 
− Kundehåndtering 
− Dobbelt administration 
− Fejlhåndtering 
 
Af ovenstående finder sekretariatet eksempelvis væsentlige overlap mellem drifts-
omkostninger som følge af Energinet.dk’s forskrifter og posterne håndtering af 
kundedata og fejlhåndtering, da disse har relation til netvirksomhedernes indbe-
retning til Datahubben. 
 
Sekretariatet finder, at den kommende konteringsvejledning skal sikre, at der ikke 
opstår overlap mellem indberetning af omkostninger til flexafregning og øvrige 
omkostninger. 
 
DE finder, at fremadrettede omkostninger vedr. flexafregning skal holdes ude af 
Energitilsynets benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet som 
ekstraordinære omkostninger. 
 
Sekretariatet bemærker hertil, at Energitilsynet træffer afgørelse vedr. benchmar-
kingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet i december 2015. Godken-
delsen af ekstraordinære omkostninger afhænger af en konkret vurdering fra gang 
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til gang. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere på møde med DE den 8. maj 
2015 tilkendegivet, at netvirksomhederne kan indsende ansøgninger om ekstraor-
dinære omkostninger3 afholdt i forbindelse med servicering af flexafregning. 

4. UDSKIFTNING AF EKSISTERENDE FJERNAFLÆSTE MÅLERE 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE i afsnit 3.2 og FSR side 1. 
 
DE og FSR bemærker, at der i enkelte tilfælde kan være tilfælde, hvor det virk-
somhedsøkonomisk og brugerøkonomisk vil være forbundet med meromkostnin-
ger at holde ældre fjernaflæste målere i drift som følge af, at fremrykningsomkost-
ninger ikke dækkes. DE finder derfor, at en konkret vurdering kan give anledning 
til at samtlige målere, der udskiftes, kan indgå i modellen på lige vilkår. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at et sådant tilfælde eksempelvis kan 
skyldes, at en netvirksomhed har udrullet fjernaflæste målere over en længere 
periode og har investeret i to forskellige partier fjernaflæste målere med hertil to 
forskellige hjemtagningssystemer. Der kan således forekomme tilfælde, hvor det 
ud fra netvirksomhedens synspunkt kan synes mere effektivt at have ét system 
fremfor to forskellige systemer.  
 
Sekretariatet bemærker, at en sådan situation er et resultat af en netvirksomheds 
egne økonomiske overvejelser samt investeringsbeslutninger. 
 
Sekretariatet vurderer, at der ikke er omkostninger til fremskyndelse i de tilfælde, 
hvor investeringen udelukkende består af en udskiftning af fjernaflæste målere, der 
allerede opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, da pålægget om frem-
skyndelse ikke vil være aktuelt for netvirksomheder, der allerede har opsat fjernaf-
læste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, jf. afgørelsens 
afsnit 6.2. 

5. FASTSÆTTELSE AF STANDARDISERET FORUDSÆTNING FOR ANLÆGSOM-
KOSTNINGEN TIL DEN SPAREDE REINVESTERING 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE i afsnit 3.3. 
 
DE anbefaler, at der anvendes et lavere niveau for de sparede reinvesteringer end 
det aktuelle gennemsnitsniveau på 902 kr. (2014-priser). 
 
Sekretariatet for Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger til 
brug for kompensationen for dokumenterede meromkostninger, jf. målerbekendt-
gørelsens § 9, stk. 3.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at en standardiseret forudsætning beregnet 
som gennemsnittet af netvirksomhedernes individuelle omkostninger er en retvi-
sende metode til fastlæggelse af de sparende reinvesteringer. Standardiserede for-

 
3 Se vejledning til ansøgning om ekstraordinære omkostninger i ”Vejledning til indberetning af data til den øko-
nomiske benchmarking, april 2015”. 
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udsætninger anvendt i andre sammenhænge i forbindelse med den økonomiske 
regulering af netvirksomhederne er ligeledes fastsat ved gennemsnit. 
 
Et gennemsnit tager højde for både høje og lave omkostningsniveauer i datamate-
rialet. Gennemsnitsomkostningen på 902 kr. (2014-priser) er et vægtet gennem-
snit, således at eksempelvis en netvirksomhed med mange målere til en lav om-
kostning vægter højere i beregningen end en netvirksomhed med få målere til en 
høj omkostninger. 
 
Sekretariatet finder det retvisende at anvende gennemsnittet af de indhentede data, 
hvor netop alle netvirksomhedernes omkostningsdata tillægges lige stor værdi i det 
samlede datamateriale. 

6. FASTSÆTTELSE AF GENNEMSNITLIGT IDRIFTSÆTTELSESTIDSPUNKT 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE i afsnit 3.4. 
 
DE redegør for, at investeringer og driftsomkostninger til hjemtagnings- og IT-
systemer realiseres på et specifikt tidspunkt, der ligger forud for målernes idrift-
sættelse, som antages at være 1. juli i det pågældende år. På den baggrund anbefa-
ler DE, at anlægsomkostninger til hjemtagnings- og IT-systemer indregnes i den 
regulatoriske anlægssum fra dette specifikke tidspunkt. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder det fortsat retvisende at anvende 1. juli som 
gennemsnitligt idriftsættelsestidspunkt for alle dele af anlægsinvesteringen. Sekre-
tariatet lægger til grund, at det er muligt for netvirksomhederne at forhandle beta-
lingsbetingelser med leverandøren, sådan at anlægsudgiften til hjemtagnings- og 
IT-systemer ikke nødvendigvis afholdes lang tid forud for målernes idriftsættelse, 
som antages gennemsnitligt at være 1. juli i pågældende idriftsættelsesår.  

7. ANSØGNINGSFRISTEN BØR UDSKYDES, HVIS DER ER BEHOV FOR YDERLIG ERE 
OPLYSNINGER 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE i afsnit 3.6. 
 
DE forventer en række justeringer i notatet på baggrund af nærværende hørings-
svar, hvorfor DE forudsætter, at netvirksomhederne vil få lejlighed til at fremsende 
yderligere oplysninger – også efter ansøgningsfristen den 31. maj 2015. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at ansøgningsfristen den 31. maj i efter-
følgende regnskabsår er fastlagt i målerbekendtgørelsens § 9, stk. 7. For fjernaflæ-
ste målere idriftsat i 2014 er netvirksomhederne er således forpligtigede til at ind-
sende en ansøgning efter sekretariatets udmeldte retningslinjer senest den 31. maj 
2015. Sekretariatet for Energitilsynet godkender dog, at supplerende oplysninger i 
ansøgningen, som følger af sekretariatets adressering af høringssvar, og som ikke 
tidligere har været udmeldt til netvirksomhederne, kan indsendes efter ansøgnings-
fristen den 31. maj 2015. Sekretariatet vil udmelde en rimelig frist for netvirksom-
hedernes indberetning af de supplerende oplysninger. 
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Sekretariatet understreger dog, at retten til at få godkendt en indtægtsrammeforhø-
jelse for idriftsatte målere i 2014 bortfalder, såfremt der ikke foreligger en ansøg-
ning i Energitilsynet senest den 31. maj 2015, som er baseret på de tidligere ud-
meldte retningslinjer, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 7. 

8. FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN UDOVER 15 ÅR SÅFREMT DEN FAK TI-
SKE LEVETID AF MÅLERNE ER LÆNGERE END 15 ÅR 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE i afsnit 3.7. 
 
DE finder, at såfremt den tekniske levetid for de opsatte fjernaflæste målere viser 
sig at være længere end 15 år, bør Energitilsynet forlænge indtægtsrammetillægget 
for driften tilsvarende, så netvirksomhedernes kompensation for de øgede drifts-
omkostninger ikke falder bort. 
 
Sekretariatet bemærker hertil, at det fremgår af Energistyrelsens høringsnotat til 
målerbekendtgørelsen, at standardlevetiden for de fjernaflæste målere er fastsat til 
15 år, idet en drøftelse med Dansk Energi peger på, at en levetid på 15 år typisk 
anvendes i virksomhedernes investeringskalkuler. 
 
Af målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4, følger således: 
 

Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af regulerings-
prisen som følge af dokumenterede meromkostninger. Ved fastsættelsen heraf tager Energitilsy-
net blandt andet hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes 
sparede omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 
vil være en elektronisk ikke-fjernaflæst elmåler. (sekretariatets understregning) 

 
Desuden fremgår af målerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, at:  
 

Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen for (…) i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om 
elforsyning. 

 
I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 15 om forhøjelse af regulerings-
prisen for nødvendige nyinvesteringer, løber forhøjelsen over anlæggets levetid, 
som er specificeret netop ved anlæggets standardlevetider som fastsat af Energitil-
synet.4 
 
Sekretariatet finder derfor, at forhøjelsen som følge af fjernaflæste målere ligele-
des bør løbe over målerens levetid, som er fastsat til 15 år. 
 
 
 

 
4 Alternativt kan virksomhederne for en nødvendig nyinvestering vælge, om forhøjelsen skal ske som en annuitet, 
hvor forhøjelsen af reguleringsprisen vil være varig, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 4. I praksis har 
alle netvirksomheder op til dags dato dog valgt serielånsmetoden, hvor forhøjelsen løber over anlæggets standard-
levetid. 
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9. OVERGANG TIL NY REGULERING 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE i afsnit 3.8. 
 
DE opfordrer Energitilsynet til at sikre, at kompensation i forbindelse med udrul-
ningen af fjernaflæste målere tænkes ind i udmøntningen af den nye regulering, så 
der fortsat opnås kompensation. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig med DE i, at overgangsordninger vedr. 
eksempelvis forhøjelser af reguleringsprisen som følge af fjernaflæste målere bør 
håndteres i overgangsbestemmelserne til en kommende ny regulering. Sekretaria-
tet bemærker dog, at ansvaret for denne opgave er placeret hos Energistyrelsen.  

10. REVISORERKLÆRING 
Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af FSR. 
 
FSR bemærker, at det ikke er klart defineret, hvad revisor skal erklære sig om, og 
hvilken grad af sikkerhed erklæringen skal afgives med. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at ordlyden ”revisorpåtegning” i vejled-
ningen til ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i 
fjernaflæste målere er upræcis. En revisorpåtegning anvendes alene i forbindelse 
med netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskab. 
 
Sekretariatet bemærker, at Energitilsynet efter ansøgning kan forhøje regulerings-
prisen for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af 
pålæggene, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 1. 
 
Sekretariatet finder, at det er en betingelse for forhøjelse af reguleringsprisen, at de 
samlede anlægsomkostninger, evt. restafskrivninger på demonterede målere, der 
ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7 samt driftsomkostninger til 
fjernaflæste målere skal opgøres og dokumenteres. 
 
Sekretariatet finder det tilstrækkeligt, at netvirksomhederne indsender bilag (faktu-
ra og udtræk fra anlægskartotek) samt bilagsoversigt for den pågældende doku-
mentation for de afholdte omkostninger. Sekretariatet finder således, at krav om 
revisorerklæring(påtegning) udgår af betingelserne for forhøjelse af regulerings-
prisen. 
 
Energitilsynet lægger til grund at de oplysninger, som netvirksomhederne indbe-
retter, er korrekte. Netvirksomhedernes konkrete sager kan dog genoptages, hvis 
det senere viser sig, at netvirksomhedens oplysninger ikke er fyldestgørende eller 
fejlagtige. 
 
Sekretariatet bemærker, at der hvert år vil blive foretaget stikprøvekontroller 
blandt de fremsendte oplysninger. Sekretariatet tager forbehold for, at såfremt 
netvirksomhederne indsender urigtige oplysninger, korrigeres beregning af forhø-
jelsen med tilbagevirkende kraft. 
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Sekretariatet for Energitilsynet vil efter de indkomne ansøgninger i 2015 vurdere, 
om det er mere hensigtsmæssigt at udarbejde en særskilt revisionsinstruks og sam-
tidig opdatere vejledningen i forhold til revisors rolle i forbindelse med ansøgning 
om forhøjelse af reguleringsprisen. 
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2. høring af model for forhøjelse af reguleringsprisen ifm. netvirksomhe-
dernes investering i fjernaflæste målere 

Dansk Energi har den 17. august 2015 modtaget 2. udkast til afgørelsen "Model for forhøjel-

se af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste måle-

re" i høring.  

 

Indledningsvist vil Dansk Energi kvittere for en konstruktiv dialog med Sekretariatet for Ener-

gitilsynet i processen frem mod udsendelse af afgørelsen i høring. Det er således Dansk 

Energis opfattelse, at denne dialog har ført til betydelige afklaringer af delementer i metoden 

og i den specifikke beregningsmodel. Endvidere anerkender Dansk Energi, at Sekretariatet 

for Energitilsynet har imødekommet en række af branchens anbefalinger og forslag fra 1. 

høring (jf. bilag 8). 

 

På særligt ét væsentligt punkt kan Dansk Energi imidlertid konstatere, at Sekretariatet for 

Energitilsynet har valgt ikke at følge branchens forslag fra 1. høring. Det drejer sig om fast-

sættelsen af standardiseret forudsætning for opgørelse af kompensation for driftsmæssige 

meromkostninger. Her foreslog Dansk Energi i 1. høringssvar at benytte effektivitetskorrige-

rede omkostningsækvivalenter fra modellen for nødvendige nyinvesteringer til opgørelse af 

modregningen for sparede driftsomkostninger. I stedet har Sekretariatet for Energitilsynet nu 

valgt, at driftsmæssige meromkostninger - dvs. nye minus sparede - skal opgøres og doku-

menteres konkret af den enkelte netvirksomhed. Dansk Energi accepterer, at den nu valgte 

metode er i overensstemmelse med målerbekendtgørelsen, men bemærker samtidigt, at der 

her er valgt en administrativt tung løsning. Det stiller derfor store krav til Sekretariatet for 

Energitilsynets udarbejdelse af indberetningsvejledning på dette punkt for at sikre admini-

strerbarhed for netvirksomhederne. Dansk Energi stiller sig gerne til rådighed for drøftelse og 

udarbejdelse af en administrerbar indberetningsskabelon.  

 

Dansk Energi stiller sig ligeledes til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af konteringsvej-

ledning og gennemførelse af dataindsamling, når modellen til servicering af flexafregning er 

fastlagt i forskrifter udstedt af Energinet.dk. 

 

Det er Dansk Energis forståelse, at hvis en fjernaflæst måler fejler efter 2020, så giver rein-

vestering i en ny fjernaflæst måler anledning til tillæg efter principperne for udskiftning af en 
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fjernaflæst måler med en ny fjernaflæst måler (jf. pkt. 100 samt bilag 2, eksempel 2). Det vil 

sige, at der kan opnås tillæg for selve investeringen, men ikke for fremrykning af investerin-

gen. Indtil 31. december 2020 er den sparede alternative investering fastsat til en elektronisk 

ikke-fjernaflæst måler. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad der efter 2020 skal benyt-

tes som alternativ. Efter Dansk Energis opfattelse bør Energitilsynet også efter 2020 fortsat 

benytte en elektronisk ikke-fjernaflæst måler som alternativ, da selskaberne ellers alene får 

dækning for meromkostningerne for den første udrulning af målere, men ikke de efterfølgen-

de meromkostninger ved fortsat at investere i fjernaflæste målere.   

 

I høringsnotatet fremgår det, at selskaberne kan ansøge om tillæg enten som et serielån 

eller en annuitet (jf. pkt. 205). Det bemærkes, at der alene er fremlagt en model baseret på 

serielånsprincippet. Dansk Energi vurderer, at et varigt tillæg baseret på en annuitet kan væ-

re interessant for nogle netselskaber, og derfor opfordrer Dansk Energi Sekretariatet for 

Energitilsynet til snarest at fremlægge en model for beregning af tillæg baseret på annuitets-

princippet.  

 

Med hensyn til forrentningssatsen, svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 pro-

centpoint, som benyttes til opgørelse af forrentningen af anlægssummen, foreslår Dansk 

Energi, at denne opdateres årligt - fx i forbindelse med de årlige opdateringer af driftsmæssi-

ge meromkostninger. På denne måde vil den årlige forrentning blive opgjort på et tidssva-

rende niveau i stedet for, at forrentningssatsen fastlåses på niveauet i år 1 for hele investe-

ringens levetid, som det er tilfældet for nødvendige nyinvesteringer.  

 

Afslutningsvist vil Dansk Energi understrege vigtigheden af, at Energitilsynet medvirker til at 

sikre, at regulatoriske anlægssummer, nødvendige kapitalomkostninger og godkendte 

driftsmæssige meromkostninger fra idriftsættelse af fjernaflæste målere frem mod 2020 vide-

reføres i ny regulering (forventeligt fra 2017). Dansk Energi mener umiddelbart, at den frem-

lagte model også er anvendelig under et nyt reguleringsregime. I et nyt reguleringsregime 

bør det dog være renten for nyinvesteringer i den nye regulering, der anvendes i beregnin-

gen af tillæg for fjernaflæste målere. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
Michael Guldbæk Arentsen 
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Vores ref. Jesper Rohde Nielsen 

 

jesrn@dongenergy.dk 

Tlf.  99 55 91 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emne Høringssvar 

Til Sekretariatet for Energitilsynet 

Kopi  

Fra DONG Energy Eldistribution A/S 

Vedrørende 2. høring af model for forhøjelse af reguleringsprisen ifm. 

netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere 

 

 

Indledning 

DONG Energy Eldistribution (DEE) takker for muligheden for at afgive 

høringssvar i forbindelse med modellen for forhøjelse af reguleringsprisen i 

forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere.  

 

DEE bakker op om Dansk Energi’s høringssvar. Dette høringssvar supplerer 

Dansk Energi’s høringssvar med konkrete kommentarer for DEE. 

 

DEE vil gerne kvittere for en god dialog med Sekretariatet for Energitilsynet om 

udformningen af modellen, og for at det nye udkast til afgørelse har inddraget 

de forhold branchen har peget på. Vi indgår gerne i en fortsat dialog, om 

håndteringen af praktiske problemstillinger vedrørende den fremlagte model. 

 

Høringssvaret fokuserer på følgende områder: 

1. Opgørelse af anlægssummen 

2. Dokumentation for driftsomkostninger 

3. Dokumentation for restlevetid på nedtagne målere 

4. Idriftsatte målere 

5. Myndighedspålæg 

  

 

1. Opgørelse af anlægssummen 

Anlægssummen kommer for DEE til at indeholde to elementer: Omkostninger til 

målersystemet, herunder målerne og den tilknyttede 

kommunikationsinfrastruktur (AMI – Advanced Metering Infrastructure) og 

omkostninger til IT-systemet (MDM – Meter Data Management). 

 

Korrektion af anlægsværdien (AMI-systemet) 

AMI-systemet skal ifølge årsregnskabsloven anlægsføres med den forventede 

gennemsnitlige anlægssum pr. enhed set over hele projektet. Den samlede 

anlægssum er ikke kendt før hele projektet er gennemført, idet kontrakten med 

leverandøren er udformet som en incitaments-kontrakt, hvor kvaliteten af 

leverancerne er bestemmende for den totale pris.  
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Når de første enheder anlægsføres, anvendes derfor en foreløbig forventet 

gennemsnitspris. Som følge heraf vil der kunne ske en regulering af 

anlægsværdien, hvis den forventede gennemsnitspris afviger fra den endelige 

gennemsnitspris. Ændringen vil give en korrektion til anlægssummen og 

afskrivningerne fremadrettet.   

 

Den årlige anlægssum til AMI-systemet opgøres som følge heraf som summen 

af den forventede gennemsnitlige anlægssum for det antal enheder, som 

idriftsættes i det pågældende år. Herudover må det forventes, at 

anlægssummen inkluderer eventuelle reguleringer (i op- eller nedadgående 

retning) af anlægssummen fra foregående år. Den forventede gennemsnitlige 

omkostning pr. enhed forventes at blive opdateret hvert år, da 

gennemsnitsprisen skal fastsættes efter det seneste skøn for den samlede 

anlægsomkostning. 

 

Levetid for IT-systemet 

Investeringen i AMI-systemet og MDM-systemet anlægsføres separat. 

Anlægssummen for MDM-systemet vil blive inkluderet i anlægssummen i 

ansøgningen for det år, hvor IT-systemet idriftsættes. IT-systemer afskrives i 

Årsregnskabet over 3-10 år, og i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen 

over 0-3 år.  

 

Tillægget forudsætter en 15-årig levetid også på IT-systemet. Selskaberne bør 

have mulighed for, at afskrivninger i reguleringsregnskabet og i tillægget 

tidsmæssigt følges ad, og det bør derfor præciseres i forhold til 

indtægtsrammebekendtgørelsen, at både AMI og IT systemerne kan have en 

regulatorisk levetid på 15 år.  

 

 

2. Dokumentation for driftsomkostninger 

Kompensationen for meromkostninger ved drift og vedligehold af fjernaflæste 

målere skal ske ved at netvirksomhederne indsender de faktiske 

dokumenterede meromkostninger. I høringsnotatet nævnes det (pkt. 182), at 

Energitilsynet vil opdatere vejledningen ift. opgørelse af meromkostninger ved 

drift og vedligehold af fjernaflæste målere.  

 

DEE vil, inden målerudrulningen igangsættes, opgøre omkostningerne til drift 

og vedligehold af ikke fjernaflæste målere, således at der ved overgangen til 

fjernaflæste målere foreligger dokumentation for de omkostninger, der spares.  

Den opgjorte besparelse bør justeres for effektiviseringer og inflation, når den 

fremskrives over perioden for tillægget. 

 

DEEs dokumenterede meromkostninger vil således udgøres af forskellen 

mellem de realiserede drift og vedligeholdsomkostninger til de nye fjernaflæste 

målere i det pågældende år, og den fremskrevne historiske sparede 

omkostning. 
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3. Dokumentation for restlevetid på nedtagne 
målere 

Det fremgår af høringsnotatets punkt 139, at selskaberne skal dokumentere 

restlevetiden for de nedtagne målere, såfremt disse afviger fra de regulatorisk 

fastsatte.  

 

DEE er enig i denne tilgang. DEE kan dokumentere målernes forventede levetid 

ud fra en analyse fra vores asset management og måler afdeling. Vurderingen 

vil for de mekaniske målere blive baseret på, hvor længe forskellige bestande af 

målere erfaringsmæssigt faktisk har levet (dvs. de er ikke faldet i 

stikprøveprogrammet). For de elektroniske målere vil vurderingen blandt andet 

bygge på leverandørernes levetidsvurderinger, forcerede levetidstest og DEE’s 

målerhistorik. 

 

 

4. Idriftsatte målere  

Der ansøges om tillæg, fra det år, hvor målerne er sat i drift og afskrivningerne 

derfor skal påbegyndes. Målerne driftsføres, så snart de er spændingssat (jf. 

høringsnotatets pkt. 78), hvilket også er normal praksis.  

 

DEE vil gøre opmærksom på, at der for enkelte målere kan gå nogen tid, fra 

målerne er spændingssat - og derfor idriftsættes - til 

fjernaflæsningsfunktionaliteten fungerer. Det skyldes, at fjernaflæsningen først 

kan igangsættes, når den bliver tilknyttet en koncentrator i området 

(koncentratoren er en del af målersystemet, der opsamler måledata fra en 

række målere og sender data videre). Dette vil gælde for kunder, som ”førtidigt” 

får sat en af de nye målere op, inden udrulningen er kommet til deres område, 

fx fordi kundens måler er defekt, eller der er tale om en ny kunde i området. I 

disse tilfælde vil vi sætte en af de nye målere op for at undgå at skulle besøge 

de pågældende kunder to gange. Der vil muligvis være enkelte kunder, som vil 

opleve at få en ny måler i 2015, som først kan fjernaflæses når udrulningen er 

færdig sidst i 2019.  

 

Efter Årsregnskabsloven skal målerne afskrives fra det tidspunkt, hvor aktivet 

tages i brug. Målerne ibrugtages, så snart de sættes op. Derfor skal 

afskrivninger påbegyndes fra dette tidspunkt og ikke når den fulde funktionalitet 

(fjernaflæsningen) anvendes. 

 

Ovenstående vurderes ikke at være et problem i forhold til den fremlagte 

kompensationsmodel. 
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5. Myndighedspålæg  

Det fremgår af afgørelsesudkastet, at Energistyrelsen efter forespørgsel fra 

Sekretariatet for Energitilsynet har bekræftet, at pålæggene nævnt i 

målerbekendtgørelsens § 9, er pålæg fra en myndighed, jf. elforsyningslovens § 

70, stk. 7.  

 

DEE er enig i, at kravet om udrulning af fjernaflæste målere er et pålæg fra en 

myndighed og er omfattet af § 70, stk. 7. Det bemærkes, at dette fremgår 

direkte af bestemmelsen i målerbekendtgørelsens §9, der henviser til netop § 

70, stk. 7, så der burde ikke være tvivl om, at der er tale om et pålæg.  

 

Bekendtgørelsen er dermed et eksempel på, at et pålæg omfattet af EFL § 70, 

stk. 7, kan være udformet som et generelt krav til selskaberne. Dette har 

relevans for andre sager vedrørende indtægtsrammetillæg for 

myndighedspålagte omkostninger, herunder DEEs sag om ansøgning om 

indtægtsrammetillæg for meromkostninger som følge af Metro City-ringen. Vi 

henviser til vores høringssvar af 25. juni 2015 i sagen om Metro City-ringen. 
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SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

HØRINGSNOTAT 2 | SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET  

BILAG 10 

ADRESSERING AF HØRINGSSVAR – 2. HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelsen "Model for forhøjelse 

af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæ-

ste målere" i 2. høring i perioden 17. august 2015 til 25. august 2015. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har d. 25. august 2015 modtaget høringssvar fra 

Dong Energy Eldistribution A/S (herefter ”DEE”) og Dansk Energi (herefter 

”DE”). 

 

Kopi af høringssvarene er vedlagt som bilag 9. Sekretariatet for Energitilsynet 

adresserer de indkomne høringssvar samlet i det følgende høringsnotat. 

 

Høringssvarene vedrører overordnet følgende forhold: 

1. Dokumenterede driftsomkostninger  

2. Fejl i fjernaflæst målere opstået efter 2020 

3. Annuitet og varig forhøjelse 

4. Opdatering af rente  

5. Videreførelse i ny regulering 

6. Opgørelse af anlægssum 

7. Idriftsatte målere 

8. Myndighedspålæg 

 

Anbringenderne adresseres særskilt herunder. 
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1. DOKUMENTEREDE DRIFTSOMKOSTNINGER 

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE midt side 1 samt DEE afsnit 2. 

 

DE bemærker, at den valgte metode vedr. driftsomkostninger er i overensstemmel-

se med målerbekendtgørelsen, men bemærker samtidigt, at der her er valgt en 

administrativt tung løsning. 

 

DEE vil, inden målerudrulningen igangsættes, opgøre omkostningerne til drift og 

vedligehold af ikke fjernaflæste målere, således at der ved overgangen til fjernaf-

læste målere foreligger dokumentation for de omkostninger, der spares. Den op-

gjorte besparelse bør justeres for effektiviseringer og inflation, når den fremskrives 

over perioden for tillægget. 

 

Sekretariatet bemærker, at den valgte metode er i overensstemmelse med målerbe-

kendtgørelsen, og at det er op til netvirksomhederne at dokumentere driftsomkost-

ningerne.  

 

DE har i øvrigt tidligere (bl.a. på møde af 7. januar 2015) tilkendegivet overfor 

sekretariatet, at der anbefales en konkret opgørelse pr. selskab af de faktiske mer-

omkostninger til drift af fjernaflæste målere. 

 

Sekretariatet finder ikke anledning til at imødekomme DEE på forslaget om at 

effektivitetsjustere den sparede driftsomkostning. Sekretariatet finder, at der er stor 

usikkerhed forbundet med at opgøre et anvendeligt mål for en eventuel effektivi-

tetsjustering, som gælder på tværs af alle netvirksomheder. Sekretariatet bemærker 

i øvrigt, at der ingen andre steder i den økonomiske regulering af netvirksomhe-

derne anvendes effektivitetsjusterede ækvivalenter, herunder i modellen for nød-

vendige nyinvesteringer, hvor de beregnede forhøjelser i visse tilfælde ville være 

mindre, såfremt de fastsatte ækvivalenter var effektivitetskorrigeret. 

2. FEJL PÅ FJERNAFLÆST MÅLER EFTER 2020 

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE nederst side 1 og øverst side 2. 

 

DE bemærker, at det er DE's forståelse, at hvis en fjernaflæst måler fejler efter 

2020, så giver reinvestering i en ny fjernaflæst måler anledning til tillæg efter 

principperne for udskiftning af en fjernaflæst måler med en ny fjernaflæst måler. 

 

Sekretariatet bemærker hertil, at det er uvist hvilke tillæg, der kan gives efter 

2020, da den sparede alternative investering til brug for reinvesteringer i målere 

efter 2020 ikke er fastlagt i den gældende målerbekendtgørelse. Den relevante 

sparede alternative investering for reinvesteringer efter 2020 kendes således først, 

når der er lovgivet heromkring.  
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3. FORHØJELSE SOM EN ANNUITET 

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE side 2. 

 

DE bemærker, at selskaberne kan ansøge om tillæg enten som et serielån eller en 

annuitet. Det bemærkes, at der alene er fremlagt en model baseret på serielåns-

princippet. DE vurderer, at et varigt tillæg baseret på en annuitet kan være interes-

sant for nogle netselskaber, og derfor opfordrer DE Sekretariatet for Energitilsynet 

til snarest at fremlægge en model for beregning af tillæg baseret på annuitets-

princippet. 

 

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden kan vælge, at beregningen af forhøjel-

se af indtægtsrammen sker som en annuitet eller et serielån. Denne valgmulighed 

eksisterer således også ved beregning af indtægtsrammeforhøjelser som følge af 

nødvendige nyinvesteringer, men en annuitet er hidtil ikke ansøgt, og en model 

herfor er således ikke udarbejdet. 

Sekretariatet tager stilling til den konkrete model for forhøjelse som en annuitet, 

såfremt sekretariatet får en ansøgning herom. Sekretariatet bemærker hertil, at 

lovens bemærkning om, at forhøjelsen som følge af den nødvendige nyinvestering 

vil være varig indirekte forudsætter, at den relevante alternative investering er 

kendt, da en reinvestering vil finde sted ved udgangen af investeringens levetid.  

 

Sekretariatet finder derfor anledning til at understrege, at såfremt en netvirksom-

hed ansøger om, at forhøjelse af indtægtsrammen som følge af investering i fjern-

aflæste målere skal beregnes som en annuitet, vil forhøjelsen ikke være varig, men 

derimod forhøje indtægtsrammen over en 15-årig periode på lige fod med serie-

lånsmetoden. 

4. OPDATERING AF FORRENTNINGSSATS 

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE side 2. 

 

Dansk Energi foreslår, at forrentningssatsen, svarende til den lange byggeobligati-

onsrente plus 1 procentpoint, opdateres årligt. 

 

Sekretariatet bemærker hertil, at målerbekendtgørelsen er udstedt i medfør af bl.a. 

elforsyningslovens § 70, stk. 2, der beskriver forhøjelse af indtægtsrammen som 

følge af nødvendige nyinvesteringer. Af lovbemærkningerne hertil fremgår, at 

rentesatsen er den på idriftsættelsestidspunktet gældende rentesats, ligesom det af 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 3, fremgår, at kapitalen, der finansierer 

nødvendige nyinvesteringer, forrentes med den på idriftsættelsestidspunktet gæl-

dende lange byggeobligationsrente plus 1 pct. point. På den baggrund finder sekre-

tariatet, at forrentningen af fjernaflæste målere også bør fastlåses til den på idrift-

sættelsestidspunktet gældende lange byggeobligationsrente plus 1 pct. point. 
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5. VIDEREFØRELSE I NY REGULERING 

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DE side 2. 

 

Dansk Energi understreger vigtigheden af, at Energitilsynet medvirker til at 

sikre, at regulatoriske anlægssummer, nødvendige kapitalomkostninger og god-

kendte driftsmæssige meromkostninger fra idriftsættelse af fjernaflæste målere 

frem mod 2020 videreføres i ny regulering 

 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af punkt 9 i høringsnota-

tet fra 1. høring (se bilag 8). 

6. OPGØRELSE AF ANLÆGSSUM 

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DEE punkt 1. 

 

DEE bemærker, at den samlede anlægssum er ikke kendt før hele projektet er gen-

nemført, idet kontrakten med leverandøren er udformet som en incitaments-

kontrakt, hvor kvaliteten af leverancerne er bestemmende for den totale pris. 

Den forventede gennemsnitlige omkostning pr. enhed forventes at blive opdateret 

hvert år, da gennemsnitsprisen skal fastsættes efter det seneste skøn for den samle-

de anlægsomkostning. 

 

DEE bekræfter, at den nævnte opdatering af gennemsnitsprisen alene vil finde sted 

frem til udgangen af 2020. 

 

DEE bemærker endvidere, at selskaberne bør have mulighed for, at afskrivninger i 

reguleringsregnskabet og i tillægget tidsmæssigt følges ad, og det bør derfor præ-

ciseres i forhold til indtægtsrammebekendtgørelsen, at både AMI og IT systemer-

ne kan have en regulatorisk levetid på 15 år. 

 

Sekretariatet finder, at netvirksomhederne løbende kan indsende korrektioner for 

investeringens samlede anlægssum, dog senest d. 31. maj 2021, der er seneste 

mulige ansøgningsår for målere idriftsat som følge af den gældende målerbe-

kendtgørelse, hvorefter netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. decem-

ber 2020 er idriftsat fjernaflæste målere hos alle slutbrugere, jf. målerbekendtgø-

relsens § 2, stk. 1. 

 

Sekretariatet kan som DEE konstatere, at der ikke umiddelbart er overensstemmel-

se mellem afskrivningshorisonten for IT-udstyr fastsat i indtægtsrammebekendtgø-

relsens bilag 1 (0-3 år) og horisonten for forhøjelse af reguleringsprisen som følge 

af fjernaflæste målere og det nødvendige IT-udstyr (15 år). Sekretariatet kan hertil 

bemærke, at Energitilsynet ikke har hjemmel til at sikre overensstemmelse mellem 

de to forhold, og at eventuelle præciseringer af indtægtsrammebekendtgørelsen 

skal forestås af Energistyrelsen. 
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7. IDRIFTSATTE MÅLERE  

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DEE afsnit 4. 

 

DEE gør opmærksom på, at der for enkelte målere kan gå nogen tid, fra målerne er 

spændingssat – og derfor idriftsættes – til fjernaflæsningsfunktionaliteten fungerer. 

 

DEE tilføjer, at der muligvis vil være enkelte kunder, som vil opleve at få en ny 

måler i 2015, som først kan fjernaflæses når udrulningen er færdig sidst i 2019. 

 

Sekretariatet henviser til, at det fremgår af målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3, at 

investeringer, der kan give anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, omfat-

ter udskiftning eller opgradering af målere til fjernaflæste målere, der opfylder 

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, jf. dog overgangsbestemmelsen i måler-

bekendtgørelsens § 11. Se også tilsynsnotatets afsnit 6.1.2. 

 

Idriftsættelse af målere, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§4-7, 

kan således ikke give anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen. Såfremt 

målerne først opfylder kravene på et senere tidspunkt end idriftsættelsestidspunk-

tet, kan netvirksomheden på dette tidspunkt ansøge om forhøjelse af regulerings-

prisen som følge af opgradering af målere til fjernaflæste målere, der opfylder 

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. 

8. MYNDIGHEDSPÅLÆG 

Dette afsnit adresserer synspunkter fremført af DEE afsnit 5. 

 

DEE bemærker, at det fremgår af afgørelsesudkastet, at Energistyrelsen efter fore-

spørgsel fra Sekretariatet for Energitilsynet har bekræftet, at pålæggene nævnt i 

målerbekendtgørelsens § 9, er pålæg fra en myndighed, jf. elforsyningslovens § 

70, stk. 7.  

 

DEE bemærker hertil, at målerbekendtgørelsen er et eksempel på, at et pålæg om-

fattet af EFL § 70, stk. 7, kan være udformet som et generelt krav til selskaberne. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bekræfter, at der har været en korrespondance med 

Energistyrelsen vedr. ordlyden ”pålæg”. Sekretariatet kan dog konstatere, at der i 

forbindelse med korrespondancen har været forvirring omkring begreberne vedr. 

”pålæg”.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor anledning til at præcisere, at ordlyden 

”pålæg” i målerbekendtgørelsens § 9 ikke er et pålæg i forvaltningsretlig forstand. 

Sekretariatet finder, at den pågældende korrespondance med Energistyrelsen ikke 

er relevant for nærværende sag. 

 

Netvirksomhederne får kompenseret deres dokumenterede meromkostninger ved 

idriftsættelse af fjernaflæste målere, jf. målerbekendtgørelsens § 9. 
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