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Afgørelse | Forhøjelse af reguleringsprisen som følge af idrift-
sættelse af fjernaflæste målere (j.nr. 18/12386). 

Sunds Elforsyning A.m.b.a (herefter Sunds) har ansøgt om forhøjelse af regulerings-

prisen som følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse 

af fjernaflæste målere i 2017, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af 

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

relsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1634 af den 18. december 2017, der tråd-

te i kraft den 1. januar 2018. Det følger af § 2, stk. 2, i BEK nr. 1634/2017, at ansøg-

ninger om omkostninger afholdt før 2018 sker efter hidtil gældende regler.  

 

Det følger af § 9, i fjernmålerbekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet kan forhøje regule-

ringsprisen for netvirksomheder som følge af forpligtelserne i fjernmålerbekendtgørel-

sen § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1. 

 

Vedlagt denne afgørelse er den økonomiske model, retsgrundlag anvendt konkret til 

afgørelsen samt en gennemgang af de foretagne beregninger. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Sunds’ idriftsættelse af fjernaflæste målere i 

2017 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse nr. 

1634/2017, § 2, stk. 2, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 3, hvortil der henvises, 

og i Tabel 2 og 3 nedenfor.  

2. SAGSFREMSTILLING  

Sunds har den 1. juni 2018 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som 

følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2017. Investeringen består af ud-

skiftning af målere med fjernaflæste målere i 2017. 

 
Af nedenstående tabel fremgår de oplysninger, som lægges til grund for afgørelsen. 
 



 
Side 2/5 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2017 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 1.684 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 1.951.341 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) - 

Restlevetid for demonterede målere (år) - 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 27.000 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 60.000 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) - 

 

Ansøger har fremsendt udtræk fra anlægskartoteket som dokumentation for afholdte 

anlægsomkostninger.  

 

Sonja Pedersen, revisor for Sunds, har per telefonsamtaler den 17. oktober 2018 og 

efterfølgende mail den 20. november 2018 redegjort for sammensætningen af sparede 

og nye driftsomkostninger.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har ved mail af den 23. november 2018 sendt udkast til afgørelse i 

partshøring hos Sunds med høringsfrist den 7. december 2018. 

 

Sunds har den 6. december 2018 fremsendt spørgsmål per mail angående den spare-

de alternative investering og investeringen foretaget i 2016. Disse blev drøftet over 

telefonen med Sunds revisor, Sonja Pedersen, den 10. december 2018. Sunds har 

umiddelbart efter per mail bekræftet, at netvirksomheden ikke har yderligere spørgs-

mål eller bemærkninger.  

4. RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 

afgørelse henvises til bilag 1. 

 

5. BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, 

der har haft dokumenterede meromkostninger som følge af idriftsættelse af fjernaflæ-

ste målere, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 2, stk. 1. og 2. Sunds har oplyst, at virk-

somheden har idriftsat 1.684 fjernaflæste målere i 2017. Som følge heraf har Sunds 

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

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaf-

læste målere i 2017, jf. § 9, stk. 2, og udskiftning af fjernaflæste målere, jf. 9, stk. 3. 

 

Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2017, der lever op til kravene i 

fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved udtræk fra anlægskartoteket. 



 
Side 3/5 

Der er samtidig redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger 

for målere idriftsat i 2017. Tilsynet bemærker, at meromkostningen kan beregnes til 

19,5 kr.pr. måler, hvilket er under den gennemsnitlige ansøgte meromkostning. 

 

Forsyningstilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og vurderer, at 

ansøger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjernaf-

læste målere i 2017, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt.  

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2017 kvalificerer således til 

forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 

1, jf. § 2, stk. 1 og 2.  

 

Beregning af forhøjelser 

Model for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes inve-

stering i fjernaflæste målere kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside1, ligesom 

der er vedlagt et beregningseksempel i bilag 2, hvortil der henvises. 

 

Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen i 

2017 angivet i tabel 2.  

 

TABEL 2 | FORHØJELSE I 2017 

     

Målernes idriftsættelsesår 

   Tilladt stigning i indtægts-

ramme (kr.) 

Tilladt stigning i regule-

ringspris (øre/kWh) 

2017     18.303   0,097 

 

Forhøjelser som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaflæste målere og ud-

skiftning af fjernaflæste målere i 2017 vil kun give en årlig forhøjelse til og med første 

reguleringsperiode af den nye regulering (2018-2022), jf. BEK 969/2018, § 6, stk. 5, og 

§ 54, stk. 2, nr. 3. Fra anden reguleringsperiode (2023-2027) vil omkostningerne indgå 

i indtægtsrammens beregningsgrundlag, og der vil således ikke være behov for en 

årlig forhøjelse fra 2023 og frem. 

 

Forhøjelserne af indtægtsrammen i første reguleringsperiode som følge af fjernaflæste 

målere idriftsat i 2017 er angivet nedenfor i tabel 3.  

 

TABEL 3 | FORHØJELSE I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger (omkostningsramme)  130.089 130.089 130.089 130.089 130.089 

Sparet alternativ investering (omkostningsramme)   -126.347   -127.105   -127.868   -128.635   -129.407  

Samlet justering af omkostningsramme   3.743   2.984   2.222   1.455   683  

 
1 http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/  

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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Note: Det bemærkes, at forhøjelse for meromkostninger til drift og vedligehold kun gives for det enkelte 
år og på baggrund af ansøgning.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at kun justeringer vedrørende driftsomkostnin-

ger, afskrivninger og sparede alternative investeringer tillægges i omkostningsrammen 

under ny regulering, jf. BEK 969/2018, § 54, stk. 2, stk. 3. Anlægsaktiverne idriftsat i 

forbindelse med idriftsættelsen af fjernaflæste målere vil indgå i netvirksomhedens 

samlede forrentningsgrundlag i første reguleringsperiode, der udgør den bogførte 

værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017, jf. BEK 

969/2018, § 57, stk. 4. Således vil anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med udskift-

ningen af målere forrentes med den historiske forrentningssats, jf. BEK 969/2018, § 

39, stk. 1, da aktiverne indgår i det historiske forrentningsgrundlag.  

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Sunds indsendte oplysninger er korrek-

te.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet hermed ikke er afskåret fra på et 

senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er mar-

kedsmæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

Netvirksomheden kan årligt over forhøjelsens levetid, indberette omkostninger til drift 

og vedligehold forbundet med fjernaflæste målere der er omfattet af denne afgørelse. 

Forsyningstilsynet vil derefter vurdere, om der er grundlag for at forhøje netvirksomhe-

dens indtægtsramme midlertidigt svarende til det pågældende års dokumenterede 

meromkostninger til drift og vedligehold. 

 

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved 

henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på 

post@forsyningstilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 
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7. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf: +45 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs 

mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling". 

8. BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

Bilag 2:  Beregningseksempel 

Bilag 3: Model 2017 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bettina Aagaard Vester 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 4315 

beve@forsyningstilsynet.dk 

 

 


