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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE 

AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. 

 

Nord Energi Net A/S (herefter Nord Energi) har ansøgt om forhøjelse af regule-

ringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med 

idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2014, 2015 og 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 Nord Energis idriftsættelse 

af fjernaflæste målere i 2016 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, 

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om at forhøje reguleringsprisen 

som følge af meromkostninger til drift af målere, der blev idriftsat i 2015, jf. be-

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om at forhøje reguleringsprisen 

som følge af meromkostninger til drift af målere, der blev idriftsat i 2014, jf. be-

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Nord Energis reguleringspris med 

de årlige beløb som angivet i Tabel 2.  
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SAGSFREMSTILLING  

 

Nord Energi har den 30. maj 2017 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægts-

rammen som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2016. Samtidig 

har ansøger søgt om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nye driftsomkost-

ninger vedrørende fjernaflæste målere idriftsat i 2014 og 2015, jf. tidligere trufne 

afgørelser på sagerne med journalnumrene: 15/05644 og 16/06431.  

 

Investeringen i 2016 består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere. 

 

For så vidt angår dokumentation for anlægsomkostningerne har Nord Energi ved-

lagt oversigt over anlægsomkostninger, oversigt over de samlede installationsom-

kostninger og fakturaer for et beløb på i alt 6.276.024,29 kr. ud af en samlet om-

kostning til indkøb af målere på 6.360.668 kr. Herudover har Nord Energi frem-

sendt detaljeret opgørelse af installationsomkostninger på 3.805.475,13 kr.  

 

Indkøb af målere og installationsomkostninger udgør de samlede anlægsomkost-

ninger på 10.166.143 kr.  

 

For så vidt angår de nye driftsomkostninger har Nord Energi fremsendt udtræk fra 

regnskabssystem, som viser de samlede nye driftsomkostninger vedrørende de 

relevante fjernaflæste målere, som er idriftsat i årene 2014, 2015 og 2016. De sam-

lede nye driftsomkostninger er herefter fordelt mellem idriftsættelsesårene, sva-

rende til antal af målere idriftsat i det enkelte år.  

 

For så vidt angår de sparede driftsomkostninger har Nord Energi vedlagt kopi af 

samarbejdsaftale om drift af de nedtagne målere for 2016 indgået med en tredje-

part (Energi Nord A/S). Det fremgår af denne aftale, at omkostningen pr. meka-

nisk måler pr. år er 27,67 kr. Nord Energi oplyser, at aftalen kun har været i gæl-

dende i 1. kvartal 2016, hvorfor Nord Energis faktiske omkostninger i 2016 har 

været 6,92 kr. pr. måler.  

 

Nord Energi har den 30. december 2016 i forbindelse med behandling af ansøg-

ning om forhøjelse af indtægtsramme som følge af idriftsættelse af fjernaflæste 

målere i 2015 (sagsnummer 16/06431) fremsendt kopi af aftale med Energi Nord 

for 2015, hvoraf det fremgår, at omkostningen pr. mekanisk måler er 12,60 kr.  

 

Nord Energi har den 19. december 2017 bekræftet, at aftalen med Energi Nord for 

2015 er seneste, retvisende dokumentation for et helt idriftsættelsesår vedrørende 

omkostninger til de målere, som er demonteret i 2016. 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 20. december 2017 sendt ud-

kast til afgørelse i høring hos Nord Energi med høringsfrist den 5. januar 2018. 

 

Nord Energi har den 2. januar 2018 oplyst, at selskabet ingen bemærkninger har til 

afgørelsen.  
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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. Nord Energi har 

oplyst, at virksomheden har idriftsat 3.756 fjernaflæste målere i 2016 og har af-

holdt driftsomkostninger vedrørende målere idriftsat i 2014 og 2015. Som følge 

heraf har Nord Energi ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbe-

kendtgørelsen § 9, stk. 1.  

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af udskiftning af fjernaflæste målere, jf. 

9, stk. 3, samt afholdte driftsomkostninger i 2016 for fjernaflæste målere idriftsat i 

2014 og 2015. 

 

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

sen. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2016 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 3.756 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 10.166.143 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 0 

Restlevetid for demonterede målere (år) 0 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 47.326 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 213.164 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 0 

--- MÅLERE IDRIFTSAT I 2015 --- 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 38.778 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (2014) (kr.) 2.200.773 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 492.266 

Meromkostninger ved drift af fjernaflæste målere (kr.) 1.708.507 

--- MÅLERE IDRIFTSAT I 2014 ---  

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 24.405 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (2014) (kr.) 1.385.061 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 305.332 

Meromkostninger ved drift af fjernaflæste målere (kr.) 1.079.729 

Kilde: Nord Energi Net A/S.  

Note: Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet de sparede driftsomkostninger vedr. målere idrift-

sat i 2014 og 2015 ved at fremskrive de sparede driftsomkostninger fra de tidligere afgørelser (sags-

nummer:15/05644 og 16/06431). 

 

Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2016, der lever op til krave-

ne i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved fakturaer, oversigt 

over anlægsomkostninger og oversigt over de samlede installationsomkostninger. 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF 

IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. 

Side 4/6 

Der er samtidig redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkost-

ninger, samt sendt fakturaer for en del af de nye driftsomkostninger for målere 

idriftsat i 2014, 2015 og 2016.  

 

Det fremgår af Sekretariatet for Energitilsynets vejledning af maj 2017, at selska-

berne skal indberette et faktisk regnskabstal for seneste hele idriftsættelsesår. De 

sparede driftsomkostninger i 2016 er derfor fastsat ud fra en enhedspris på 12,60 

kr., som svarer til den dokumenterede driftsomkostning pr. mekanisk måler i 2015, 

jf. sagsfremstillingen ovenfor.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet de sparede driftsomkostninger vedr. 

målere idriftsat i 2014 og 2015 ved at fremskrive de sparede driftsomkostninger 

fra de tidligere afgørelser (sagsnummer:15/05644 og 16/06431) med den gældende 

reguleringspris
1
.  

 

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. For så vidt angår de sparede driftsomkostninger for målere idriftsat i 2016, 

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

gen
2
 beskrevne omkostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger.  

 

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 2014 2015 2016 Indtægtsramme-

stigning i alt 

Leveret mængde, 

kWh 

Reguleringspris 

(øre/kWh) 

2016 1.079.729 1.708.507 279.824 3.068.060 854.173.394 0,359185 

2017   745.013 745.013 854.173.394 0,087220 

2018   719.176 719.176 854.173.394 0,084196 

2019   693.329 693.329 854.173.394 0,081170 

2020   667.473 667.473 854.173.394 0,078143 

2021   641.606 641.606 854.173.394 0,075114 

2022   615.730 615.730 854.173.394 0,072085 

2023   589.844 589.844 854.173.394 0,069054 

2024   563.947 563.947 854.173.394 0,066023 

2025   538.041 538.041 854.173.394 0,062990 

 
1 http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/pristalsregulering/pristalsregulering-til-og-med-1-

kvartal-2017/ 

2 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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2026   512.125 512.125 854.173.394 0,059956 

2027   486.198 486.198 854.173.394 0,056920 

2028   460.262 460.262 854.173.394 0,053884 

2029   434.315 434.315 854.173.394 0,050846 

2030   408.357 408.357 854.173.394 0,047807 

2031   196.017 196.017 854.173.394 0,022948 

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 Nord Energi indsendte 

oplysninger 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 

mailto:ekn@ekn.dk
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indgivelse af klage 

gebyr 

oplysninger, der indgår i sagerne 

afgørelser 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Schrøder 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 

 


