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AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (17/06423).  

 

Verdo Hillerød El-net A/S (herefter Verdo Hillerød) har ansøgt om forhøjelse af 

reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med 

opgraderinger af elmålere til fjernaflæste målere i 2016, jf. bekendtgørelse om 

fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. de-

cember 2013 (herefter fjernmålerbekendtgørelsen).  

 

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 for hver 

ansøgning), retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen samt en gennemgang af de 

foretagne beregninger. 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Verdo Hillerød’s opgrade-

ring af elmålere til fjernaflæste målere i 2016 giver anledning til en forhøjelse af 

reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Verdo Hillerød’s reguleringspris 

med de årlige beløb som angivet i Tabel 2.  

 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

Verdo Hillerød har den 15. maj 2017 indsendt ansøgning om forhøjelse af ind-

tægtsrammen som følge af investering i opgradering af elmålere til fjernaflæste 

målere i 2016. 

 

Ansøger har vedlagt udtræk fra anlægskartotek samt fakturaer som dokumentation 

for afholdte omkostninger. 
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Investeringen består af opgraderinger af elmålere til fjernaflæste målere.  

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af 7. december 2017 sendt udkast til 

afgørelse i høring hos Verdo Hillerød med høringsfrist 14. december 2017. 

 

Høringsudkastet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Verdo Hillerød, 

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. Verdo Hillerød har 

oplyst, at virksomheden har opgraderet 66 elmålere til fjernaflæste målere i 2016. 

Som følge heraf har Verdo Hillerød ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. 

fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1.  

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af 

fjernaflæste målere i 2016, jf. § 9, stk. 2, og/eller udskiftning/opgradering af fjern-

aflæste målere, jf. 9, stk. 3. 

 

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

TABEL 1 | OPLYSNINGER VEDRØRENDE OPGRADERING AF MÅLERE I 2016 

Antal elmålere, som er opgraderet til fjernaflæste elmålere (stk.) 66 

Konkrete dokumenterede meromkostninger til løbende drift og vedligehold (kr.) 0 

De samlede aktiverede anlægsomkostninger ved opgradering (kr.) 163.777 

 

 

Investeringen i opgraderingen af elmålere til fjernaflæste målere i 2016, der lever 

op til kravene i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved udtræk fra 

anlægskartotek samt fakturaer.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet lægger den af ansøger fremsendte dokumentation 

til grund og vurderer, at ansøger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse 

med opgradering af elmålere til fjernaflæste målere, jf. fjernmålerbekendtgørel-

sens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt.  

 

Omkostningerne til opgraderingen af elmålere til fjernaflæste målere kvalificerer 

således til forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendt-
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gørelsen § 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-

stigning i alt (kr.) 

Leveret mængde, 

 kWh 

Reguleringspris 

(øre/kWh) 

2016               5.459  117.582.525 0,0046 

2017             16.567  117.582.525 0,0141 

2018             16.177  117.582.525 0,0138 

2019             15.788  117.582.525 0,0134 

2020             15.398  117.582.525 0,0131 

2021             15.009  117.582.525 0,0128 

2022             14.619  117.582.525 0,0124 

2023             14.230  117.582.525 0,0121 

2024             13.840  117.582.525 0,0118 

2025             13.450  117.582.525 0,0114 

2026             13.061  117.582.525 0,0111 

2027             12.671  117.582.525 0,0108 

2028             12.282  117.582.525 0,0104 

2029             11.892  117.582.525 0,0101 

2030             11.503  117.582.525 0,0098 

2031               5.654  117.582.525 0,0048 

Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er endelig til og med 2016 og estimeret for 2017 og frem. Regule-

ringsprisforhøjelsen er endelig til og med 2016 og estimeret fra 2017 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 Verdo Hillerød ind-

sendte oplysninger er korrekte.  

 

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

at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, 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. 
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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 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Schnoor Hansen 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5411 

rsha@energitilsynet.dk 
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