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Netselskabet Ullerslev Elforsyning (herefter Ullerslev Elforsyning) har ansøgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger til 

opsætning af fjernaflæste målere idriftsat i 2014, jf. bekendtgørelse om fjernaflæ-

ste 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 retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Ullerslev Elforsynings 

idriftsættelse af fjernaflæste målere ikke giver anledning til en forhøjelse af regule-

ringsprisen for regnskabsåret 2014, jf. bekendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 1, da 

ansøgningen, jf. bekendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 7, ikke er modtaget rettidigt. 

 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

Ullerslev Elforsyning har den 7. december 2015 indsendt ansøgning om forhøjelse 

af indtægtsrammen som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2014.  

 

Investeringen består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere. Af neden-

stående tabel fremgår de oplysninger, som ligger til grund for afgørelsen. 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER 

OPGRADERING  

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 1.490  

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 1.392.691  

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 36.000  

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 143.600  

 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 7. juni 2016 sendt udkast til 

afgørelse i høring hos Ullerslev Elforsyning med en 14-dages høringsfrist. 

 

Ullerslev Elforsyning har ikke fremsendt bemærkninger til afgørelsen og der træf-

fes derfor afgørelse på det foreliggende grundlag. 

 

 

VURDERING 

 

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. Ullerslev Elforsy-

ning har oplyst, at virksomheden har idriftsat 1490 fjernaflæste målere i perioden 

fra 10. december 2013 til d. 31. december 2014 og har som følge heraf ansøgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1, ved an-

søgning af d. 7. december 2015. 

 

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. 

 

Det fremgår af fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 7, at netvirksomhederne en 

gang årligt kan ansøge Energitilsynet om kompensation for dokumenterede mer-

omkostninger i forbindelse med idriftsættelsen af fjernaflæste målere i det foregå-

ende regnskabsår. Fristen herfor er senest d. 31. maj i regnskabsaflæggelsesåret. 

 

Ullerslev Elforsynings ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af 

idriftsættelsen af fjernaflæste målere i perioden fra d. 10. december 2013 til d. 31. 

december 2014 blev som nævnt ovenfor modtaget af Sekretariatet for Energitilsy-

net d. 7. december 2015. Ansøgningen er således ikke modtaget rettidigt, og retten 

til indtægtsrammeforhøjelse som følge af meromkostningerne til fjernaflæste må-

lere i 2014 bortfalder. 
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En for sen indsendt ansøgning er beskrevet i Energitilsynets udsendte vejledning 

af marts 2016 ”Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af inve-

stering i fjernaflæste målere”
1
, hvoraf det fremgår, at konsekvensen ved for sent 

indsendt ansøgning er, at tillæg for meromkostninger afholdt i foregående regn-

skabsår er tabt, mens der fortsat kan ansøges om tillæg herfor i efterfølgende år 

(ved rettidig ansøgning).  

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Ullerslev Elforsyning 

indsendte oplysninger er korrekte.  

 

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. 

 

 

  

 
1 http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/fjernaflaeste-maalere/ 
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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 sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

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 

 

 

 

Michael Schrøder 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 


