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Konstant Net A/S (tidligere NRGi Net A/S) har ansøgt om forhøjelse af regule-

ringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger til opsætning af fjernaf-

læste målere idriftsat i 2016, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og må-

ling af elektricitet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. december 2013 (herefter fjernmå-

lerbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1634 af den 18. december 

2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018. Det følger af § 2, stk. 2, i BEK nr. 

1634/2017, at ansøgninger om omkostninger afholdt før 2018 sker efter hidtil gæl-

dende regler.  

 

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 Konstants idriftsættelse af 

fjernaflæste målere i 2016 ikke giver anledning til en forhøjelse af reguleringspri-

sen, jf. bekendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 1, jf. stk. 2 og 3. 

 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

Konstant har den 10. maj 2017 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsram-

men som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2016. Investeringen 

består af fjernaflæste målere installeret i forbindelse med tilslutning af nye instal-

lationer. 

 

Ansøger har vedlagt udtræk fra anlægskartotek som dokumentation for afholdte 

omkostninger samt redegjort for nye driftsomkostninger. 
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HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 9. marts 2018 sendt udkast til 

afgørelse i partshøring hos Konstant med høringsfrist den 23. marts 2018. 

 

Konstant har den 15. marts 2018 meddelt, at de ikke har bemærkninger til afgørel-

sen. 

 

 

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.  

 

Konstant har oplyst, at virksomheden har idriftsat 3.204 fjernaflæste målere i for-

bindelse med opførelse af nybyggeri i 2016 og har som følge heraf ansøgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1.  

  

Forhøjelsen af reguleringsprisen kan, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 2, 

ske som følge af, at netvirksomheden har haft dokumenterede meromkostninger 

ved fremskyndelse af investering i fjernaflæste målere, som følge af tidsfristen 

fastsat i fjernmålerbekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvoraf det følger, at netvirksomhe-

derne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmå-

lere hos alle slutbrugere. 

 

Derudover kan der også ske forhøjelse af reguleringsprisen, hvis netvirksomheden 

kan dokumentere meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til 

fjernaflæste elmålere, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 3. 

 

Konstant har oplyst, at investeringen vedrører etablering af nye fjernaflæste målere 

i et område, hvor der ikke tidligere har været installeret elmålere. Der er således 

ikke tale om en investering, Konstant ellers ville have gennemført på et senere 

tidspunkt og derfor heller ikke fremskyndelse af en investering som følge af tids-

fristen fastsat i fjernmålerbekendtgørelsen,  

 

Der er således ikke tale om en fremskyndelse af en investering, der kan give forhø-

jelse af reguleringsprisen efter fjernmålerbekendtgørelsens § 9 stk. 2. 

 

Konstant har som nævnt, jf. ovenfor, oplyst, at investeringen vedrører etablering af 

fjernaflæste målere i et område, hvor der ikke tidligere har været etableret elmåle-

re. Der er derfor ikke tale om, at en eksisterende måler er blevet opgraderet eller 

udskiftet i forbindelse med idriftsættelse af en fjernaflæst måler, hvorfor investe-

ring heller ikke kvalificerer til en forhøjelse af reguleringsprisen efter fjernmåler-

bekendtgørelsens § 9, stk. 3. 

 

Det følger endvidere af den tidligere § 70, stk. 3, i elforsyningsloven og forarbej-

der hertil (forarbejder L3 til § 70, stk. 3, i elforsyningsloven), at netvirksomheder-
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ne har en generel forpligtelse til, at deres anlæg er på et tidssvarende teknologisk 

niveau. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer også, at det på nuværende tids-

punkt vil være utidssvarende for Konstant at idriftsætte elmålere, der ikke lever op 

til kravene fastsat i fjernmålerbekendtgørelsen.  

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Konstant indsendte 

oplysninger er korrekte.  

 
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@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". 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Schrøder 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 
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