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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 og i 2015, jf. bekendtgørelse om fjern-

aflæste 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), rets-

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

regninger. 

 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis idriftsættelse 

af fjernaflæste målere i 2015 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, 

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer desuden afgørelse om at forhøje regule-

ringsprisen som følge af meromkostninger til drift af målere, der blev idriftsat i 

2014, jf. bekendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Nord Energis reguleringspris med 

de årlige beløb som angivet i Tabel 2.  

 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

Nord Energi har den 31. maj 2016 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægts-

rammen som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2015.  
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Samtidig har ansøger søgt om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nye 

driftsomkostninger vedrørende fjernaflæste målere idriftsat i 2014, jf. afgørelse på 

sagsnr.: 15/05644.  

 

Til ansøgningen har Nord Energi vedlagt udtræk fra anlægskartotek og kopi af 

faktura som dokumentation for afholdte omkostninger. 

 

Den 26. oktober 2016 har Nord Energi fremsendt redegørelse for opgørelse af 

sparede og nye driftsomkostninger. Nord Energi har ad flere omgange og senest 

den 15. december 2016 bekræftet og fastholdt niveauet for både de sparede og de 

nye driftsomkostninger efter flere forespørgsler, som er sendt med henvisning til, 

at meromkostningen pr. måler ligger væsentligt over gennemsnittet blandt mod-

tagne ansøgninger fra andre netvirksomheder, der har idriftsat fjernaflæste målere i 

2015. Den 30. december 2016 fremsendte Nord Energi efter ønske fra SET, et 

skema med både sparede og nye driftsomkostninger fordelt i samme kategorier, 

som opstillet i gældende vejledning til disse ansøgninger. 

 

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 

--- MÅLERE IDRIFTSAT I 2015 --- 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 38.778 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 46.698.529 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 209.356 

Restlevetid for demonterede målere (år) 2 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 488.603 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 3.503.284 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 0 

--- MÅLERE IDRIFTSAT I 2014 --- 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) (2015-priser) 302.352 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 1.897.295 

 

Der er i beregning af forhøjelse af reguleringspris taget højde for, at der i 2015 er 

udskiftet målere med en oplyst restlevetid og restværdi som ovenfor. Der modreg-

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

helt afskrevet.  
 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 18. januar 2017 sendt udkast til 

afgørelse i høring hos Nord Energi med høringsfrist den 25. januar 2017. 
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Nord Energi har den 20. januar 2017 oplyst, at selskabet ingen bemærkninger har 

til afgørelsen. 

 

 

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 38.778 fjernaflæste målere i 2015 og har af-

holdt driftsomkostninger vedrørende målere idriftsat i 2014. Som følge heraf har 

Nord Energi ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbekendtgørel-

sen § 9, stk. 1. 

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af 

fjernaflæste målere i 2015, jf. § 9, stk. 2, og/eller udskiftning/opgradering af fjern-

aflæste målere, jf. 9, stk. 3, samt afholdte driftsomkostninger i 2015 for fjernaflæ-

ste målere idriftsat i 2014. 

 

Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2015, der lever op til krave-

ne i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved udtræk fra anlægskar-

totek. Der er samtidig redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsom-

kostninger for både målere idriftsat i 2014 og i 2015.  

 

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 

vedr. målere 

idriftsat 2014 

Indtægtsramme 

vedr. målere 

idriftsat 2015 

Indtægtsramme-

stigning i alt 

Leveret mængde, 

kWh 

Reguleringspris 

2015 1.594.943             2.021.008              3.615.951  837.271.399               0,241  

2016              2.297.841              2.297.841  837.271.399               0,274  

2017              2.155.983              2.155.983  837.271.399               0,258  

2018              2.013.876              2.013.876  837.271.399               0,241  

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

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

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/fjernaflaeste-maalere/
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2019              1.871.518              1.871.518  837.271.399               0,224  

2020              1.728.907              1.728.907  837.271.399               0,206  

2021              1.586.039              1.586.039  837.271.399               0,189  

2022              1.442.913              1.442.913  837.271.399               0,172  

2023              1.299.525              1.299.525  837.271.399               0,155  

2024              1.155.874              1.155.874  837.271.399               0,138  

2025              1.011.956              1.011.956  837.271.399               0,121  

2026                 867.769                 867.769  837.271.399               0,104  

2027                 723.310                 723.310  837.271.399               0,086  

2028                 578.576                 578.576  837.271.399               0,069  

2029                 433.566                 433.566  837.271.399               0,052  

2030                 162.797                 162.797  837.271.399               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. 

 

 

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". 

mailto:ekn@ekn.dk
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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 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 


