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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE 

AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (J.NR. 18/11957). 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra LEF NET A/S, der per den 22. 

april 2018 har ændret navn til VEKSEL A/S (herefter VEKSEL), om forhøjelse af regu-

leringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger i 2017 i forbindelse med 

idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2014 (jf. j.nr. 15/05521) og i 2017, jf. bekendtgø-

relse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. 

december 2013 (herefter fjernmålerbekendtgørelsen), 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 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 de økonomiske modeller (vedlagt som regneark for hvert 

idriftsættelsesår), retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen samt en gennemgang af 

de foretagne beregninger, hvortil der henvises. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at VEKSEL A/S’ idriftsættelse af fjernaflæste 

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

1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet træffer endvidere afgørelse om at forhøje VEKSEL A/S’ regule-

ringspris som følge af dokumenterede meromkostninger til drift af målere, der blev 

idriftsat i 2014, jf. bekendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor Veksels reguleringspris med de årlige beløb som 

angivet i Tabel 2 og 3.  
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2. SAGSFREMSTILLING  

Veksel har den 23. maj 2018 indsendt ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen 

som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2017. Investeringen består af 

opgradering af 88 fjernaflæste målere. 

 

Veksel har i samme ansøgning søgt om forhøjelse af reguleringsprisen i 2017 som 

følge af meromkostninger i 2017 vedrørende fjernaflæste målere idriftsat i 2014, jf. 

afgørelse af den 29. juni 2016 (j.nr. 15/05521). 

 

Efter korrespondance og vejledning af Forsyningstilsynet, har Veksel den 6. september 

2018 fremsendt korrigerede ansøgningsskemaer for henholdsvis målere idriftsat i 2014 

og 2017. Af nedenstående tabel fremgår de oplysninger fremsendt af ansøger, som 

Forsyningstilsynet lægger til grund for afgørelsen. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE  

Idriftsættelsesår  2014 2017 

Sagsnummer (anlægsinvestering)  15/05521 - 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.)  2.904 88 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.)  Udfyldes ikke 88.089 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede 

målere (kr.) 

 Udfyldes ikke 5.784 

Nye driftsomkostninger     

Omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af 

målere og hjemtagningsudstyr, herunder teleom-

kostninger mv. (omfatter ikke udskiftning af målere, 

da det er CAPEX) (kr.) 

 40.282 1.221 

Omkostninger til drift af IT-systemer til datahjem-

tagning, herunder omkostninger til licenser mv. (kr.) 

 114.669 3.475 

Omkostninger til håndtering af data, herunder 

validering og formidling mv. (kr.) 

 35.918 1.088 

Nye driftsomkostninger i alt (kr.)  190.869 5.784 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse 

(kr.) 

 Udfyldes ikke 0 

 

Anlægsinvesteringen består af en udskiftning af 88 fjernaflæste målere med nye fjern-

aflæste målere.  

 

Veksel har vedlagt faktura som dokumentation for afholdte anlægsomkostninger.  

 

Veksel har i mail af den 5. september 2018 redegjort for sammensætningen af sparede 

og nye driftsomkostninger, samt fremsendt udtræk fra regnskabssystemet over konto-

poster for drift af fjernaflæste elmålere. Fordelingen af omkostninger over idriftsættel-

sesår er foretaget ved en gennemsnitspris for driften af fjernaflæste målere i 2017 

ganget med antallet af fjernaflæste målere idriftsat i henholdsvis 2014 eller 2017. De 

sparede driftsomkostninger for de 88 demonterede fjernaflæste målere er skønnet til at 

være lig de nye driftsomkostninger. 
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Veksel har i ansøgningen henvist til afgørelsen med sagsnummer 15/05521 som do-

kumentation for sparede driftsomkostninger og antal målere installeret i 2014. 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har ved mail af den 6. november 2018 sendt udkast til afgørelse i 

partshøring hos VEKSEL A/S med høringsfrist den 20. november 2018. 

 

Veksel har i mail af den 7. november 2018 oplyst, at de ikke har bemærkninger til af-

gørelsen.  

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 § 9, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 og 2. Endvidere kan 

netvirksomhederne en gang årligt ansøge om kompensation for dokumenterede mer-

omkostninger i foregående regnskabsår, jf. § 9, stk. 7, i fjernmålerbekendtgørelsen. 

 

Udskiftning af målere i 2017 

Veksel har oplyst, at virksomheden har opgraderet 88 fjernaflæste målere med nye 

fjernaflæste målere i 2017. Som følge heraf har Veksel ansøgt om forhøjelse af regule-

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

 

Netvirksomheden kan blive kompenseret som følge af fremskyndelse af idriftsættelse 

af fjernaflæste målere, jf. § 9, stk. 2, og udskiftning eller opgradering af fjernaflæste 

målere, jf. § 9, stk. 3. 

 

Ifølge tilsynets afgørelse af den 29. september 2015 kan udskiftning af eksisterende 

fjernaflæste målere anses som en opgradering, og kan således kvalificere til forhøjelse 

af indtægtsrammen.  

 

Veksel har fremsendt faktura for anlægsomkostningerne til opgradering af fjernaflæste 

målere i 2017. Forsyningstilsynet lægger til grund, at både de demonterede og de 

idriftsatte målere lever op til kravene i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7.  

 

Forsyningstilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og vurderer, at 

ansøger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse med opgradering af fjernaf-

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

 

Omkostningerne til opgradering, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 3,af fjernaflæ-

ste målere i 2017 kvalificerer således til forhøjelse af netvirksomhedens regulerings-

pris, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 og 2.  
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Driftsomkostninger til målere idriftsat i 2014 

Veksel har oplyst, at virksomheden har idriftsat 2.904 fjernaflæste målere i 2014 og har 

afholdt dokumenterede meromkostninger i 2017 vedrørende målerne idriftsat i 2014. 

Som følge heraf, har Veksel ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmåler-

bekendtgørelsen § 9, stk. 7, jf. stk. 1. 

 

Meromkostninger som følge af idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2014, er doku-

menteret af ansøger ved fremsendelse af udtræk fra regnskabssystemet.   

 

Forsyningstilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og vurderer, at 

ansøger har dokumenteret meromkostninger i 2017 jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, 

stk. 1, tilstrækkeligt. Det lægges desuden til grund, at de af ansøger fremsendte drifts-

omkostninger indeholder de i vejledningen
1
 beskrevne omkostningstyper for nye drifts-

omkostninger. 

 

Forsyningstilsynet beregner de sparede driftsomkostninger for målere idriftsat i 2014 

på baggrund af de sparede driftsomkostninger, som blev lagt til grund for tilsynets 

afgørelse om forhøjelse som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2014 (j.nr. 

15/05521). De sparede driftsomkostninger fremskrives med samme inflation som an-

vendes i forbindelse med beregning af indtægtsramme og reguleringsregnskab. De 

sparede omkostninger udgør 119.151 kr. i 2017 priser. 

 

Omkostningerne i 2017 til idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2014 kvalificerer så-

ledes til forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgørelsen 

§ 9, stk. 7, jf., stk. 1. Forhøjelsen påvirker alene reguleringsprisen i 2017. 

 

Beregning af forhøjelser 

Beregningseksempel er vedlagt som bilag 2, hvortil der henvises, og modellerne for 

forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedens investeringer i 

fjernaflæste målere er vedlagt som bilag 3, hvortil der henvises. 

 

Forhøjelse af reguleringsprisen og omkostninger til drift, afskrivning og forrentning som 

følge af investeringen er angivet i tabel 2.  

 

TABEL 2 | FORHØJELSE I 2017 

     

Målernes idriftsættelsesår 

   Tilladt stigning i indtægts-

ramme (kr.) 

Tilladt stigning i regule-

ringspris (øre/kWh) 

2014    71.718 0,102 

2017    2.936 0,004 

Total forhøjelse i 2017    74.654 0,106 

 

 
1
 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere, april 

2018. http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/  

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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Forhøjelser som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaflæste målere og ud-

skiftning eller opgradering af fjernaflæste målere i 2017 vil kun give en årlig forhøjelse 

til og med første reguleringsperiode af den nye regulering (2018-2022), jf. BEK.nr. 

969/2018, § 54, stk. 2, nr. 3. Fra anden reguleringsperiode (2023-2027) vil omkostnin-

gerne indgå i indtægtsrammens beregningsgrundlag, jf. BEK.nr. 969/2018, § 6, og der 

vil således ikke være behov for en årlig forhøjelse fra 2023 og frem. 

 

Fra 2018 fastsættes netvirksomhedernes indtægtsramme ikke længere ud fra en regu-

leringspris, men fastsættes i stedet med udgangspunkt i en nærmere fastsat omkost-

ningsramme og forrentningsramme, som består af hhv. de historiske omkostninger til 

drift og afskrivninger samt forrentning af den bogførte værdi af netvirksomhedernes 

anlægsaktiver.  

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen, jf. BEK nr. 969/2018, § 54, stk. 2, nr. 3, i første 

reguleringsperiode som følge af fjernaflæste målere idriftsat i 2016 og 2017 er angivet 

nedenfor i tabel 3.  

 

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

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger (omkostningsramme)  5.873 5.873 5.873 5.873 5.873 

Sparet alternativ investering (omkostningsramme)  - - - - - 

Samlet justering af omkostningsramme  5.873 5.873 5.873 5.873 5.873 

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 Veksel indsendte oplysninger er korrek-

te.  

 

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

tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæs-

sige, jf. elforsyningslovens § 46. 
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Det er altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved hen-

vendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på 

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

 

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: 3.1 Model 2017_målere fra 2014 

 3.2 Model 2017_målere fra 2017  

 

Med venlig hilsen 

 

Bettina Aagaard Vester 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 4315 

beve@forsyningstilsynet.dk 


