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STERING I IT UDSTYR TIL DRIFT AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

 

NKE-Elnet A/S (herefter NKE) har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som 

følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af IT-

udstyr i 2016, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet 

i slutforbruget, nr. 1358 af 3. december 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 NKEs idriftsættelse af IT-

udstyr i 2016 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgø-

relse 1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor NKE’s reguleringspris med de årli-

ge beløb som angivet i Tabel 2.  

 

SAGSFREMSTILLING  

 

NKE har den 31. maj 2017 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen 

som følge af investering i etablering af datakommunikation og valideringssyste-

mer med tilhørende IT-løsninger idriftsat i 2016. Ansøger har forklaret, at der er 

investeret i fjernaflæste målere før 2014, og at de sammen med Cerius A/S har 

samarbejdet om administration af målerne. NKE har anvendt Cerius A/S’s IT-

løsning, men grundet samarbejdets ophør, har NKE været nødsaget til at investere 

i eget IT-udstyr.  
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Ansøger har vedlagt udtræk fra anlægskartotek som dokumentation for afholdte 

omkostninger.  

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 6. februar 2018 sendt udkast 

til afgørelse i høring hos NKE med høringsfrist den 13. februar 2018. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ikke modtaget bemærkninger inden høringsfri-

stens udløb. 

 

BEGRUNDELSE 

 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, 

der har haft dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i § 2, stk. 1 

og 2, og § 8, stk. 1, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1. 

 

NKE har oplyst, at virksomheden har idriftsat fjernaflæste målere før 2014, men 

ansøger med denne ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af 

investering i et nyt IT-udstyr i 2016, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1. Bå-

de før og efter investeringen i IT-udstyret levede de pågældende fjernaflæste måle-

re op til de tekniske krav i fjernmålerbekendtgørelsens §§ 4 - 7.  

 

Som oplyst af NKE, har ansøger investeret i fjernaflæste målere før 2014. NKE 

har hidtil samarbejdet med Cerius A/S om IT-administrationen af de fjernaflæste 

målerne. NKE har anvendt Cerius A/S’ IT-løsning, men grundet ophør i samarbej-

det mellem ansøger og Cerius har NKE været nødsaget til at investere i eget IT-

udstyr.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at investe-

ringen i IT-udstyr er en meromkostning som følge af pålæggene i fjernmålerbe-

kendtgørelsen, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1. 

 

Netvirksomheden kompenseres derfor som følge af at investeringen er nødvendig 

for at leve op til kravene om, at der skal være idriftsat fjernaflæste målere hos alle 

alle slutbrugere, jf. § 2 stk. 1.  

 

Af nedenstående tabel fremgår de oplysninger, som lægger til grund for afgørel-

sen. 

 

Investeringen i IT-udstyr i 2016 udgør 1.798.273,94 kr. og er dokumenteret ved 

udtræk fra anlægskartotek. NKE har oplyst, at der ikke er sparede eller nye drifts-

omkostninger.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og 

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

sættelse af IT-udstyr som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere, jf. fjernmå-

lerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt.  
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Omkostningerne til idriftsættelsen af IT-udstyr 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 IT-udstyr idriftsat 

 2016 

Indtægtsrammestig-

ning i alt 

Leveret mængde, 

kWh 

Reguleringspris 

2016 59.942 59.942 110.903.167 0,054049 

2017 181.904 181.904 110.903.167 0,164020 

2018 177.627 177.627 110.903.167 0,160164 

2019 173.350 173.350 110.903.167 0,156307 

2020 169.072 169.072 110.903.167 0,152450 

2021 164.795 164.795 110.903.167 0,148594 

2022 160.518 160.518 110.903.167 0,144737 

2023 156.241 156.241 110.903.167 0,140880 

2024 151.964 151.964 110.903.167 0,137024 

2025 147.687 147.687 110.903.167 0,133167 

2026 143.409 143.409 110.903.167 0,129310 

2027 139.132 139.132 110.903.167 0,125454 

2028 134.855 134.855 110.903.167 0,121597 

2029 130.578 130.578 110.903.167 0,117740 

2030 126.301 126.301 110.903.167 0,113884 

2031 62.081 62.081 110.903.167 0,055978 

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 NKE indsendte oplys-

ninger 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. 

 
 
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: 
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Energiklagenævnet 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@naevneneshus.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 

 

 

Michael Schrøder 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 
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