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Ravdex A/S (herefter Ravdex) har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som 

følge af dokumenterede meromkostninger til opsætning af fjernaflæste målere 

idriftsat i 2015, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektrici-

tet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. december 2013 (herefter fjernmålerbekendtgørel-

sen).  

 

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

leringsprisen for netvirksomheder som følge af forpligtelserne i fjernmålerbe-

kendtgørelsens § 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 Ravdexs idriftsættelse af 

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

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Ravdexs reguleringspris med de 

årlige beløb som angivet i Tabel 2.  

 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

Ravdex har den 31. maj 2016 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsram-

men som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2015.  

 

Ravdex har den 24. november 2016 fremsendt udtræk fra anlægskartotek som 

dokumentation for afholdte omkostninger. Ravdex har den 29. november redegjort 

for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger. 
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Investeringen består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere. Ravdex 

oplyser i mail den 24. november 2016, at der er udskiftet 11 A målere til en gen-

nemsnitlig pris på 16.313 kr., hvilket trækker den gennemsnitlige anlægsomkost-

ning op. Af nedenstående tabel fremgår de oplysninger, som ligger til grund for 

afgørelsen. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 509 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 1.463.077 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 0 

Restlevetid for demonterede målere (år) 0 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 316.260 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 316.260 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 275.963 

 

Der er i beregning af forhøjelse af reguleringspris taget højde for, at der er udskif-

tet målere med en oplyst restlevetid og restværdi som ovenfor. Der modregnes 

sparede omkostninger til alternativ investering, når de demonterede målere er helt 

afskrevet.  

 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 15. december 2016 sendt ud-

kast til afgørelse i høring hos Ravdex med høringsfrist den 22. december 2016. 

 

Ravdex har ikke fremsendt bemærkninger indenfor denne frist, hvorfor der træffes 

afgørelse på det foreliggende grundlag. 

 

 

BEGRUNDELSE 

 

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. Ravdex har oplyst, 

at virksomheden har idriftsat 509 fjernaflæste målere i 2015 og har som følge her-

af 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 udtræk fra anlægskartotek, 

og der er redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger.  
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Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, at den gennemsnitlige anlægs-

omkostning pr. måler er højt sammenlignet med gennemsnittet blandt ansøgninger 

fra andre netvirksomheder. Ravdex forklarer denne høje gennemsnitsomkostning 

ved, at der er opsat enkelte, dyre A målere. Trækkes disse 11 målere ud af bereg-

ningen ligger gennemsnitsomkostningen ikke længere markant over de generelle 

gennemsnit blandt øvrige ansøgninger. 

 

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. Det lægges desuden til grund, at driftsomkostningerne indeholder de i vej-

ledningen
1
 beskrevne omkostningstyper for både nye og sparede driftsomkostnin-

ger. 

 

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 

2015            305.926                0,205  

2016            113.194                0,076  

2017            109.137                0,073  

2018            105.077                0,070  

2019            101.012                0,068  

2020             96.945                0,065  

2021             92.873                0,062  

2022             88.797                0,060  

2023             84.717                0,057  

2024             80.634                0,054  

2025             76.546                0,051  

2026             72.454                0,049  

2027             68.358                0,046  

2028             64.258                0,043  

2029             60.154                0,040  

2030             28.783                0,019  

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

ringsprisforhøjelsen er endelig til og med 2015 og estimeret fra 2016 og frem. Opdatering sker automa-

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

 
1 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investeringe i fjernaflæste målere, marts 2016. 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/fjernaflaeste-maalere/   

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/fjernaflaeste-maalere/
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Ravdex 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 

midlertidigt svarende til det pågældende års dokumenterede meromkostninger til 

drift og vedligehold. 

 

 
KLAGEVEJLEDNING 

 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-

gen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter 

afgørelsen er modtaget. Klagen kan sendes til: 

 

Energiklagenævnet 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i 

rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen 

"Klagebehandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

nævnets sammensætning 

formandens opgaver 

indgivelse af klage 

gebyr 

oplysninger, der indgår i sagerne 

afgørelser 

 

mailto:ekn@ekn.dk
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Med venlig hilsen 

 

 

Michael Schrøder 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 


