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SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS) har ansøgt om forhøjelse af reguleringspri-

sen som følge af dokumenterede meromkostninger til opsætning af fjernaflæste 

målere idriftsat i 2014, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. december 2013 (herefter fjernmålerbe-

kendtgørelsen).  

 

Det følger af § 9, i fjernmålerbekendtgørelsen, at Energitilsynet kan forhøje regu-

leringsprisen for netvirksomheder som følge af forpligtelserne i fjernmålerbe-

kendtgørelsen § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1. 

 

Vedlagt denne afgørelse er den økonomiske model (vedlagt som regneark), rets-

grundlag anvendt konkret til afgørelsen samt en gennemgang af de foretagne be-

regninger. 

 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at SEAS’ idriftsættelse af 

fjernaflæste målere giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. be-

kendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor SEAS’ reguleringspris med de årli-

ge beløb som angivet i Tabel 2.  

 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

SEAS har den 30. maj 2015 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen 

som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2014.  

 

SEAS har ved mail af d. 26. maj 2016 reduceret antallet af målere i ansøgningen.  

 

Ansøger har vedlagt revisorerklæring, udtræk fra anlægskartotek og kopi af faktu-

ra, som dokumentation for afholdte omkostninger. 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF 

IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (15/05653). 

Side 2/4 

 

Investeringen består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere. Af neden-

stående tabel fremgår de oplysninger, som ligger til grund for afgørelsen. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 1.844  

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 4.512.000 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 0  

Restlevetid for demonterede målere (år) 0  

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 62.669  

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 97.572 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 0 

 

Der er i beregning af forhøjelse af reguleringspris indregnet, at ansøger har oplyst, 

at restlevetid for demonterede målere er nul år, mens restafskrivningen udgør nul 

kr.  

 

SEAS har i mail d. 30. maj 2016, oplyst dokumenterede meromkostninger forbun-

det med driften af de nye målere. 

 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 8. juni 2016 sendt udkast til 

afgørelse i høring hos SEAS med en 14-dages høringsfrist. 

 

I mail af 16. juni 2016 har SEAS oplyst, at virksomheden ingen bemærkninger har 

til afgørelsen.  

 

VURDERING 

 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, 

der har haft dokumenterede meromkostninger som følge af idriftsættelse af fjern-

aflæste målere, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 2, stk. 1. og 2.  

 

SEAS har oplyst, at virksomheden har idriftsat 1.844 fjernaflæste målere i perio-

den fra 10. december 2013 til d. 31. december 2014 og har som følge heraf ansøgt 

om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1.  

 

Der er tale om kompensation, som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjern-

aflæste målere, jf. § 9, stk. 2, og/eller udskiftning/opgradering af fjernaflæste må-

lere, jf. 9, stk. 3. 

 

Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere, der lever op til kravene i 

fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved revisorerklæring, udtræk 

fra anlægskartotek og kopi af faktura.  
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Sekretariatet for Energitilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og 

vurderer, at ansøger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse med idrift-

sættelse af fjernaflæste målere, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstræk-

keligt.  

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere kvalificerer således til 

forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, 

stk. 1, jf. § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1. Forhøjelsen fremgår af Tabel 2. 

 

TABEL 2 | TILLADTE FORHØJELSER AF INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS 

 

År Indtægtsramme Reguleringspris 

2014            102.735                0,000  

2015            346.989                0,000  

2016            332.199                0,000  

2017            317.363                0,000  

2018            302.478                0,000  

2019            287.543                0,000  

2020            272.558                0,000  

2021            257.522                0,000  

2022            242.434                0,000  

2023            227.292                0,000  

2024            212.097                0,000  

2025            196.846                0,000  

2026            181.538                0,000  

2027            166.174                0,000  

2028            150.751                0,000  

2029             70.212                0,000  

Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er endelig til og med 2015 og estimeret for 2016 og frem. Regule-

ringsprisforhøjelsen er endelig til og med 2014 og estimeret fra 2015 og frem. Opdatering sker automa-

tisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om indtægtsrammer. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af SEAS indsendte op-

lysninger er korrekte.  

 

Sekretariatet bemærker, at sekretariatet hermed ikke er afskåret fra på et senere 

tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markeds-

mæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

Netvirksomheden skal årligt over forhøjelsens levetid, indberette omkostninger til 

drift og vedligehold forbundet med fjernaflæste målere der er omfattet af denne 

afgørelse. Sekretariatet vil derpå årligt forhøje netvirksomhedens indtægtsramme 
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midlertidigt svarende til det pågældende års dokumenterede meromkostninger til 

drift og vedligehold. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Schrøder 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 


