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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE 
AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. 
 
Evonet A/S (herefter Evonet) har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som 
følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjern-

aflæste målere i 2016, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af 
elektricitet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. december 2013 (herefter fjernmålerbe-
kendtgørelsen), jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1634 af 18. december 2018 § 2, stk. 

2. 
 
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 
 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Evonets idriftsættelse af fjernaflæste 

målere i 2016 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgø-
relse 1358/2013, § 9, stk. 1.  

 
Forsyningstilsynet forhøjer derfor Evonets reguleringspris med de årlige beløb 
som angivet i Tabel 2.  

 

SAGSFREMSTILLING  
 
Evonet har den 31. maj 2017 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsram-
men som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2016. Investeringen 
består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere.  
 
Ansøger har efter anmodning fra Forsyningstilsynet indsendt overbliksark over 
anlægsomkostninger og tilhørende tekstforklaring den 21. december 2017. Det 
fremgår af overbliksarket, at Evonet har opgjort den samlede tilgang af målere i 
2016 til 30.388.357 kr. og 7.669 målere. Herefter har Evonet selv opgjort, at 3.113 
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af målerne er fjernaflæste målere, som er omfattet af ansøgningen, og at der ansø-
ges dækning af en anlægsomkostning på 14.405.544 kr. Evonet har efter anmod-
ning fra Forsyningstilsynet, fremsendt en detaljeret forklaring af beregningerne i 
oversigtsarket og der har været afholdt telefonmøde, hvor beregningerne har været 
gennemgået. 
 
Evonet har oprindeligt ansøgt efter reglerne om opgradering af målere. Efter dia-
log med Forsyningstilsynet den 7. februar 2018, er det vurderet, at ansøgningen 
faktisk omfatter en udskiftning, idet de demonterede målere ikke lever op til kra-
vene i fjernmålerbekendtgørelsens § 4-7.  
 
Evonet har den 5. marts 2018 fremsendt en revideret, men inkomplet ansøgning, 
hvor der var vanskelligt at vurdere om opgørelse af anlægssum var dokumenteret 
tilstrækkeligt, hvor der ikke var angivet en restlevetid for nedtagne målere, hvor 
restværdien af nedtagne målere ikke var dokumenteret tilstrækkeligt og hvor der 
ikke var angivet driftsomkostninger.  
 
Den 14. marts 2018 har Evonet, på anmodning fra Forsyningstilsynet, indsat og 
revideret oplysningerne i ansøgningen og fremsendt udtræk fra regnskabssystemet 
Axapta som dokumentation for anlægsomkostninger. Evonet har dog ikke frem-
sendt en entydig opgørelse af restlevetiden på nedtagne målere, som blev vurderet 
til at variere mellem 5 og 15 år, og hvor driftsomkostningerne blev opgjort til 19,2 
mio. kr. Det fremgik også af de fremsendte dokumenter, at der var forskel på den 
dokumenterede anlægssum og den ansøgte anlægssum. 
 
Den 19. marts 2018 har Evonet, på anmodning fra Forsyningstilsynet, fremsendt 
reviderede oplysninger til tilsynet. Oplysningerne omkring restlevetid var opgjort 
fejlagtigt og der var fortsat forskel mellem dokumenteret anlægssum og ansøgt 
anlægssum. 
 
Den 19. april 2018 har Evonet, på anmodning fra Forsyningstilsynet, fremsendt 
retvisende restlevetid og foretaget rettelser til den opgjorte anlægssum, herunder 
vedlagt endnu et udtræk fra regnskabssystemet Axapta som dokumenterer yderli-
gere anlægsomkostninger i forhold til, hvad der tidligere var fremsendt til tilsynet.  
 
Den 8. maj 2018 har Evonet på anmodning fra Forsyningstilsynet fremsendt en 
oversigt over selskabets samlede kontoplan.  

HØRING 
 
Forsyningstilsynet har ved mail af den 11. juli 2018 sendt udkast til afgørelse i 
høring hos Evonet med høringsfrist den 13. august 2018. 

 
Evonet har den 13. august 2018 fremsendt høringssvar, hvor der gøres opmærk-
som på, at det ikke fremgår tydeligt af sagsfremstillingen, at selskabet har frem-

sendt detaljerede forklaringer og der har været afholdt telefonmøder. Forsynings-
tilsynet har tilføjet dette til sagsfremstillingen, som hermed er blevet mere detalje-
ret. Forsyningstilsynet vurderer samtidig, at der ikke er tale om nye oplysninger og 
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fastholder derfor, at der ikke foreligger dokumentation for, at de ansøgte 

14.405.544 kr.  
 
I høringssvaret har Evonet redegjort for, hvorfor enhedsomkostningen pr. måler er 

særdeles høj. Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at den godkendte forhøjelse 
svarer til en enhedsomkostning på 2.856 kr., hvilket ligger et stykke over gennem-
snittet for enhedsomkostninger hos de øvrige netselskaber.  

 
Forsyningstilsynet vurderer samlet set, at høringssvaret ikke giver anledning til 
ændringer i afgørelsen, da der ikke er fremkommet nye oplysninger (fakta). 

 
For at sikre en dækkende sagsoplysning har Forsyningstilsynet, på baggrund af 
høringssvaret præciseret den tilstrækkelige dokumentation og anmodet Evonet om 

at fremsende evt. yderligere dokumentation senest d. 31. august 2018. 
 
Evonet har ikke fremsendt yderligere dokumentation. 

 

 
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. Evonet har oplyst, 
at virksomheden har idriftsat 3.113 fjernaflæste målere i 2016. Som følge heraf har 
Evonet ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, 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.) 3.113

Ansøgte anlægsomkostninger (kr.) 14.405.544

Dokumenterede anlægsomkostninger (kr.)     8.890.548

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 875.313

Restlevetid for demonterede målere (kr.) 3,6

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 214.379

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 213.477

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 0

 
Der er i beregning af forhøjelse af reguleringspris taget højde for, at der er tale om 
udskiftning af målere, og der er derfor modregnet værdien af den alternative inve-
stering, som ellers ville være foretaget.  

 
Evonet har fremsendt en opgørelse af anlægsomkostningerne, hvor det fremgår, at 
selskabet vurderer, at tilgangen af nye målere i 2016 i alt kan opgøres til 

30.388.357 kr. Ansøger har vedlagt et Excel ark uden videre dokumentation, hvor 
opgørelsen på 30.388.357 kr. fremgår. Selskabet vurderer på den baggrund selv, at 
de ansøgte målere udgør 14.405.544 kr. Det svarer til en omkostning på 4.628 kr. 

pr. måler, hvilket er markant over det normale niveau; opgjort som gennemsnittet 
for omkostning pr. måler blandt øvrige ansøgninger modtaget i tilsynet i 2016, og 
som er 2.340 kr. pr. måler. Selskabet opgør tilgangen af nye målere til i alt 7.669, 

hvoraf 3.113 er fjernaflæste målere, som er relevante for denne ansøgning. Dette 
svarer til 40,6 pct. af de idriftsatte nye målere i 2016. 
 

Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2016, der lever op til krave-
ne i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er forsøgt dokumenteret ved udtræk fra 
regnskabssystemet Axapta. Tilsynet lægger denne dokumentation til grund. Regn-

skabsudtrækket viser, at der i alt er aktiveret 21.902.221 kr. i forbindelse med til-
gang af målere (7.669) i 2016. Anvendes den relative fordeling af målerne, hvor 
40,6 pct. af de idriftsatte målere i 2016 udgøres af fjernaflæste målere, opnås en 

samlet anlægsomkostning til de ansøgte 3.113 fjernaflæste målere på i alt 
8.890.548 kr. Det svarer til en omkostning pr. måler på 2.856 kr.  
 

Der er samtidig fremsendt en redegørelse for både sparede og nye driftsomkost-
ninger for målere idriftsat i 2016.  
 

Forsyningstilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og vurderer, at 
ansøger har dokumenteret meromkostninger på 8.890.548 kr. i forbindelse med 
idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2016, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 

1, tilstrækkeligt. Det lægges desuden til grund, at driftsomkostningerne indsendt af 
Evonet indeholder de i vejledningen1 beskrevne omkostningstyper for både nye og 
sparede driftsomkostninger. 

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

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/fjernaflaeste-maalere/   
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Det bemærkes i forhold til den fremsendte dokumentation, at Evonet har frem-
sendt to forskellige opgørelser af anlægsværdien af de idriftsatte målere. Den ene 
opgørelse består af et udtræk fra regnskabssystemet Axapta og dækker umiddel-

bart Forsyningstilsynethele den aktiverede værdi af tilgang af målere i 2016, som 
indgår i selskabets regnskab for 2016. Den anden opgørelse består af et regneark, 
uden yderligere dokumentation for omkostningerne, hvor Evonet har beregnet en 

anlægssum på baggrund af nogle udtræk fra selskabets regnskab. Den beregnede 
anlægssum opgøres her til 30.388.357 kr., hvilket svarer til 4.628 kr. pr. måler. 
Dette er markant højere, end det normale niveau for omkostninger til idriftsættelse 

af fjernaflæste målere. 
 
På baggrund af ovenstående har Forsyningstilsynet vurderet at ansøger har doku-

menteret omkostninger til idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2016 på 8.890.548 
kr., i form af udtræk fra regnskabssystemet Axapta. Det begrundes i, at dokumen-
tationen for denne anlægssum efter Forsyningstilsynets vurdering umiddelbart 

synes dækkende og tilstrækkelig. Desuden bemærkes, at den via Axapta dokumen-
terede anlægsomkostning pr. måler svarer til det normale niveau for anlægsom-
kostninger pr. måler.  

 
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 beregnes på baggrund af om-
kostninger på 8.890.548 kr. fremgår af Tabel 2. 
 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående Evonets reguleringspris, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelsen, § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 1.  Efter reglerne om 
ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elforsyningslov 

(lovbek. nr. 1009 af den 27. juni 2018) og den gældende indtægtsrammebekendt-
gørelse nr. 969 af den 27. juni 2018, er reglerne om forhøjelse af indtægstrammen 
som følge af nødvendige nyinvesteringer ophævet. I stedet får netvirksomhederne 

efter en nærmere regulering dækket deres faktiske omkostninger til drift og vedli-
geholdelse ved effektiv drift, afskrivninger og forrentning af kapital til investerin-
ger ved fastsættelse af de femårige indtægtsrammer.  

 
I første reguleringsperiode, 2018-2022, tillægges forhøjelsen af indtægtsrammen 
til dækning af omkostninger til drift og afskrivninger efter de hidtidige regler om 

nødvendige nyinvesteringer til netvirksomhedens omkostningsramme, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsen nr. 969 af 27. juni 2018, § 54, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 3. 
For så vidt angår forrentningen udgør en netvirksomheds samlede forrentnings-

grundlag i første reguleringsperiode den bogførte værdi af netvirksomhedens ne-
taktiver opgjort den 31. december 2017. Evonet får således fra 2023 dækket sine 
omkostninger til de omhandlede nødvendige nyinvesteringer til drift og vedlige-

holdelse, afskrivning og forrentning efter reglerne om ny økonomisk regulering. 
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TABEL 2 | TILLADTE FORHØJELSER AF INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS 

 
År Målere idriftsat  

2016 

Indtægtsrammestig-
ning i alt 

Leveret mængde, 
kWh 

Reguleringspris 
(kWh/øre) 

2016 1.056.338 1.056.338 3.211.875.386 0,032888497 

2017 639.739 639.739 3.211.875.386 0,019917939 

2018 619.675 619.675 3.211.875.386 0,019293242 

2019 599.605 599.605 3.211.875.386 0,018668364 

2020 579.528 579.528 3.211.875.386 0,018043302 

2021 559.446 559.446 3.211.875.386 0,017418056 

2022 539.358 539.358 3.211.875.386 0,016792624 

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 Forsyningstilsynets løbende udmeldinger om indtægtsrammer. 

 
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  
 
Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Evonet indsendte oplysninger er 
korrekte.  

 
Tilsynet bemærker, at tilsynet hermed ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at 
vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, 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. Tilsynet vil derpå årligt forhøje netvirksomhedens indtægtsramme mid-
lertidigt 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@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". 
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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 
Specialkonsulent, cand.polit. 
Tlf. 4171 5425 
mss@forsyningstilsynet.dk 
 


