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AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. 

 

Forsyning Helsingør Elnet A/S (herefter Forsyning Helsingør) har ansøgt om for-

højelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger i for-

bindelse med idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2016, jf. bekendtgørelse om 

fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. de-

cember 2013 (herefter fjernmålerbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørel-

se 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 gældende 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 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 Forsyning Helsingørs 

idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2016 giver anledning til en forhøjelse af re-

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Forsyning Helsingørs regulerings-

pris med de årlige beløb som angivet i Tabel 2.  

 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

Forsyning Helsingør har den 31. maj 2017 indsendt ansøgning om forhøjelse af 

indtægtsrammen som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2016. 

Investeringen består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere.  
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Ansøger har den 2. januar 2018, den 30. januar 2018 og den 7. februar 2018 efter 

anmodning fra Sekretariatet for Energitilsynet fremsendt udtræk fra anlægskarto-

tek, kopi af kontrakt med ekstern leverandør og eksempel på faktura som doku-

mentation for afholdte omkostninger. Der er også fremsendt opgørelse over hvor-

dan anlægsomkostningerne er opgjort, ligesom ansøger har redegjort for sammen-

sætningen af sparede og nye driftsomkostninger.  

 

Selskabets revisor har den 22. februar 2018 bekræftet, at der i 2016 er aktiveret kr. 

74.382.421 i forbindelse med Forsyning Helsingørs samlede målerprojekt, som 

omfatter både, el-, vand- og varmemålere.  

 

Forsyning Helsingør har bl.a. den 7. og den. 9. februar redegjort detaljeret for, 

hvor stor en del af det samlede målerprojekt, som kan tilskrives de ansøgte fjernaf-

læste målere. 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 27. februar 2018 sendt udkast 

til afgørelse i høring hos Forsyning Helsingør med høringsfrist den 9. marts 2018. 

 

Forsyning Helsingør har den 7. marts 2018 gjort opmærksom på, at der var forskel 

i den afgørelse der var sendt i høring og den vedlagte regnearksmodel. Sekretaria-

tet bekræftede den 8. marts 2018 at beløbene i afgørelsen var korrekte og frem-

sendte en korrekte regnearksmodel. Forsynings Helsingør har den 12. marts 2018 

oplyst, at de ikke har yderligere bemærkninger 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. Forsyning Helsin-

gør har oplyst, at virksomheden har idriftsat 19.029 fjernaflæste målere i 2016. 

Som følge heraf har Forsyning Helsingør ansøgt om forhøjelse af reguleringspri-

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

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af 

fjernaflæste målere i 2016, jf. § 9, stk. 2, og/eller udskiftning/opgradering af fjern-

aflæste målere, jf. 9, stk. 3.  

 

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

sen. 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2016 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 19.029 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 30.617.165 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 14.846.861 

Restlevetid for demonterede målere (år) 14 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 986.823 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 1.246.576 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 0 

 

Der er i beregning af forhøjelse af reguleringspris taget højde for, at der i 2016 er 

udskiftet målere med en oplyst restlevetid og restværdi som ovenfor. Selskabet har 

oplyst, at de demonterede målere har en restlevetid på 14 år.  

 

Den gennemførte investering i fjernaflæste målere i 2016 er således udtryk for, at 

selskabet fremskynder sin alternative investering i målere med 14 år. Der korrige-

res i overensstemmelse med modellen i beregningerne for restafskrivningen af den 

sparede alternative investering
1
. 

 

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

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

totek og eksempler på fakturaer. Der er samtidig redegjort for sammensætningen 

af sparede og nye driftsomkostninger for målere idriftsat i 2016.  

 

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
2
 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. 

  

 
1 Se Energitilsynets afgørelse om model for forhøjelse af reguleringsprisen af 29. september 2015 (afsnit 27 f.f.) 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Fjernaflaeste_maalere/2017-

04/Afgoerelse_290915.pdf  

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

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

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Fjernaflaeste_maalere/2017-04/Afgoerelse_290915.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Fjernaflaeste_maalere/2017-04/Afgoerelse_290915.pdf
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/fjernaflaeste-maalere/
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TABEL 2 | TILLADTE FORHØJELSER AF INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS 

 

År Målere idriftsat  

2016 

Indtægtsrammestig-

ning i alt 

Leveret mængde, 

kWh 

Reguleringspris 

(øre/ kWh) 

2016       15.455.205        15.455.205  104.221.702 14,829162 

2017         1.501.019          1.501.019  104.221.702 1,440217 

2018         1.462.959          1.462.959  104.221.702 1,403699 

2019         1.424.895          1.424.895  104.221.702 1,367177 

2020         1.386.828          1.386.828  104.221.702 1,330652 

2021         1.348.758          1.348.758  104.221.702 1,294124 

2022         1.310.684          1.310.684  104.221.702 1,257592 

2023         1.272.607          1.272.607  104.221.702 1,221058 

2024         1.234.527          1.234.527  104.221.702 1,184520 

2025         1.196.444          1.196.444  104.221.702 1,147979 

2026         1.158.357          1.158.357  104.221.702 1,111435 

2027         1.120.267          1.120.267  104.221.702 1,074888 

2028         1.082.173          1.082.173  104.221.702 1,038337 

2029         1.044.076          1.044.076  104.221.702 1,001784 

2030         1.005.975          1.005.975  104.221.702 0,965226 

2031            492.906             492.906  104.221.702 0,472940 

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 Forsyning Helsingør 

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. 
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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 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". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Schrøder 
Specialkonsulent, cand.polit. 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 

mailto:ekn@naevneneshus.dk

