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Afgørelse | Forhøjelse af RAVDEX A/S’ reguleringspris som følge 
af idriftsættelse af fjernaflæste målere 

RAVDEX A/S (herefter Ravdex) har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som følge 

af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæste må-

lere i 2017, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutfor-

bruget, nr. 75 af 25. januar 2019, som ændret ved bekendtgørelse nr. 491 af den 29. 

april 2019, der trådte i kraft den 8. maj 2019. Det følger af § 10, stk. 3, i BEK nr. 75/2019, 

at ansøgninger om omkostninger afholdt før 2018 sker efter hidtil gældende regler i be-

kendtgørelse nr. 1358 af 3. december 2013 (herefter fjernmålerbekendtgørelsen).  

 

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

ringsprisen for netvirksomheder som følge af forpligtelserne i fjernmålerbekendtgørelsen 

§ 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1. 

 

Vedlagt denne afgørelse er den økonomiske model som bilag 1, hvortil der henvises. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Ravdex’ idriftsættelse af fjernaflæste målere 

i 2017 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 

25. januar 2019 § 10, stk. 3, jf. bekendtgørelse 1358/2013, § 9, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor Ravdex’ reguleringspris med de årlige beløb som an-

givet i Tabel 2 og 3.  

2. SAGSFREMSTILLING  

Ravdex har den 31. maj 2018 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen 

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

udskiftning af seks ikke-fjernaflæste målere med fjernaflæste målere og fire fjernaflæste 

målere med fjernaflæste målere.  

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

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2017 
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Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 10 

Antal demonterede ikke-fjernaflæste målere (stk.) 6 

Antal demonterede fjernaflæste målere (stk.) 4 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 93.621 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 0 

Restlevetid for demonterede målere (år) 0 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 28.221 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 28.221 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 1.662.617 

 

Der er i beregning af forhøjelse af reguleringsprisen taget højde for, at der i 2017 er 

udskiftet målere med en oplyst restlevetid og restværdi som ovenfor. Der modregnes 

sparede omkostninger til alternativ investering for de demonterede ikke-fjernaflæste må-

lere. 
 

De samlede anlægsomkostninger på 93.621 kr. svarer til 9.362 kr. pr. måler, hvoraf fire 

målere, svarende til 37.448 kr., behandles som en opgradering af fjernaflæste målere 

og seks målere, svarende til 56.173 kr., behandles som en udskiftning af ikke-fjernaflæ-

ste målere med fjernaflæste målere.  

 

Ravdex har pr. mail den 27. marts 2019 oplyst, at netvirksomheden i 2017 har udskiftet 

seks ikke-fjernaflæste målere med fjernaflæste målere og fire fjernaflæste målere med 

fjernaflæste målere. Den fremsendte dokumentation dækker netvirksomhedens sam-

lede idriftsatte målere i 2017, som yderligere omfatter 16 nyinstallationer. Delomkostnin-

ger relateret til de ti udskiftede målere er skønnet baseret på den gennemsnitlige om-

kostning pr. måler.  
 

Ansøger har fremsendt udtræk fra anlægskartoteket samt faktura for indkøbsprisen af 

de fjernaflæste målere som dokumentation for afholdte omkostninger. Ravdex har tele-

fonisk den 26. februar 2019 oplyst, at de udskiftede målere er målere hos erhvervskun-

der. 

 

Ravdex har redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger, og 

har oplyst, at der i 2017 ikke forventes meromkostninger til drift af fjernaflæste målere. 

 

Ravdex har fremsendt fakturaer og kontoudtræk for de ansøgte midlertidige driftsom-

kostninger. Ravdex har telefonisk den 26. februar 2019 oplyst, at de midlertidige drifts-

omkostninger består af omkostninger til udbud og projektplanlægning af netvirksomhe-

dens udrulning af fjernaflæste målere hos C-kunder. Udskiftningen af målere hos C-

kunder påbegyndtes dog først i 2018, men der blev i 2017 afholdt omkostninger til udbud 

og forberedelse af projektet.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 20. juni 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos RAVDEX 

A/S med høringsfrist senest den 4. juli 2019.  

 

RAVDEX A/S har ikke fremsendt kommentarer til afgørelsen.  
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4. RETSGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har 

betydning og relevans for afgørelsen. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med 

udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før even-

tuel retspraksis og øvrige retskilder. Gennemgangen afspejler også hvilken betydning, 

retskilden har for den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til 

vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 

LOVGRUNDLAG 

I medfør af § § 20, stk. 2, § 22, stk. 4, § 28, stk. 3, og § 69, stk. 5 i elforsyningsloven, 

LBK nr. 52 af 17/01/2019, er der udstedt bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og 

måling af elektricitet i slutforbruget, nr. 75 af 25. januar 2019, som ændret ved bekendt-

gørelse nr. 491 af den 29. april 2019, der trådte i kraft den 8. maj 2019, (herefter fjern-

målerbekendtgørelsen): 

 

Af § 20, stk. 1-2, i elforsyningsloven fremgår: 

 
§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektri-

citet med tilhørende ydelser, herunder 

1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, 

2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 

3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i elforsy-

ningsnettet og 

4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat 

udvalg fastsætte regler om udskiftning eller opgradering af eksisterende elmålere til fjernaflæste 

målere. 

 

Forhøjelse for meromkostninger som følge af en fremrykning af udskiftningen af målerne 

i tid i forhold til virksomhedernes forventede udskiftningstakt af deres eksisterende må-

lere, jf. lovbemærkningerne til L 642/ 2013:  
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Til nr. 1 

(§ 20) 

Med den foreslåede nye bestemmelse i stk. 2, får klima- energi- og bygningsministeren mulighed 

for at fastsætte regler, der sikrer, at der udrulles fjernaflæste elmålere til hele landet. Forpligtelsen 

vil blive pålagt netselskaberne. Hjemlen giver mulighed for, at ministeren kan fastsætte regler om 

såvel udskiftning som opgradering af eksisterende målere. Ministeren vil ligeledes kunne fastsætte 

bestemmelser om tidshorisonten for udskiftningens eller opgraderingens gennemførelse. Efter for-

slaget skal reglerne forinden forelægges et af Folketinget nedsat udvalg til godkendelse. 

  

Der er ikke truffet endelig beslutning om en hel eller delvis udrulning af fjernaflæste målere og i 

givet fald inden for hvilken tidshorisont. Såfremt der træffes en sådan beslutning, vil der være behov 

for klare regler for investeringen og tidshorisonten for dens gennemførelse. Såfremt der træffes 

beslutning om generel udrulning af fjernaflæste målere, vil det være nyttigt, at der med kort varsel 

kan etableres det nødvendige grundlag for udstedelse af et pålæg til netvirksomhederne. Dette 

sikres med den foreslåede bestemmelse. 

 

I henhold til indtægtsrammereguleringen af netvirksomhederne vil et pålæg indebære, at Forsy-

ningstilsynet efter ansøgning midlertidigt kan forhøje virksomhedernes indtægtsrammer med et be-

løb svarende til de meromkostninger, som et pålæg vil medføre. Det er dels meromkostninger som 

følge af, at fjernaflæste målere er dyrere end elektroniske målere uden fjernaflæsning, dels mer-

omkostninger som følge af en fremrykning af udskiftningen af målerne i tid i forhold til virksomhe-

dernes forventede udskiftningstakt af deres eksisterende målere. 

 

Ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen for dokumenterede meromkostninger til 

idriftsættelse af fjernaflæste målere afholdt til og med 2017 sker efter reglerne i bekendt-

gørelse nr. 1358 af 3. december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet 

i slutforbruget med senere ændringer (herefter fjernmålerbekendtgørelsen, jf. § 10, stk. 

3: 

 
§ 10, stk. 3. Ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen for dokumenterede meromkostninger 

til idriftsættelse af fjernaflæste målere afholdt til og med 2017 sker efter reglerne i bekendtgørelse 

nr. 1358 af 3. december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget med 

senere ændringer.« 

 

 

Af fjernmålerbekendtgørelsen § 2, fremgår, at fjernaflæste målere skal være idriftsat hos 

alle slutbrugere inden 31. december 2020: 

 
§ 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste 

elmålere hos alle slutbrugere. 

Stk. 2. Fjernaflæste elmålere skal opfylde kravene i §§ 4-7, jf. dog § 11. 

Stk. 3. En fjernaflæst elmåler, der opfylder kravene i §§ 4-7, kan ikke udskiftes med en elmåler, 

som ikke opfylder disse krav. 

 

Tekniske krav til fjernaflæste elmålere fremgår af fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7: 

 
§ 4. En fjernaflæst elmåler skal kunne 

1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en re-

gistrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller, 

2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem, og 

3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning. 

Stk. 2. Målersystemet skal kunne registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel 

fra netvirksomheden overføre afbrudsdata. 

 
§ 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af 

elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste el-

måler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af 

elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt. 
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§ 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses 

selskabernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk. 

Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksomhe-

den. 

 
§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den 

fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5. 

Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende. 

Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber 

eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksom-

heden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger. 

Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste 

elmåler. 

 

Endvidere er det et krav, at de fjernaflæste målere skal kunne formidle data til datahub, 

jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 8: 

 
§ 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhe-

dernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste målere, når der i forskrifter udstedt af Energi-

net.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for Energinet.dk’s udste-

delse af forskrifter, der indfører en model for timeafregning af alle slutbrugere. 

 

Dokumenterede meromkostninger for netvirksomhederne kan efter ansøgning give an-

ledning til en forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme, jf. fjernmålerbekendtgø-

relsen § 9: 

 
§ 9. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har do-

kumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, i henhold 

til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissions-

virksomheder omfattet af lov om elforsyning. 

Stk. 2. Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfri-

sten i § 2, stk. 1, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 1. pkt. i lov om elforsyning. Kompensationen 

kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4. 

Stk. 3. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste 

elmålere, der opfylder kravene i §§ 4-7, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om 

elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4. 

Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af regulerings-

prisen som følge af dokumenterede meromkostninger. Ved fastsættelsen heraf tager Energitilsynet 

blandt andet hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes sparede 

omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 vil være en 

elektronisk ikke-fjernaflæst elmåler. 

Stk. 5. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse 

af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om 

elforsyning. 

Stk. 6. På baggrund af Energinet.dk’s forskrifter, jf. § 8, stk. 1, fastsætter Energitilsynet standardi-

serede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af øgede driftsomkostninger, 

jf. stk. 5. 

Stk. 7. Netvirksomhederne kan alene ansøge Energitilsynet om kompensation for dokumenterede 

meromkostninger, jf. stk. 1, én gang årligt for meromkostninger i det foregående regnskabsår. Ret-

ten til at få godkendt en indtægtsrammeforhøjelse som følge af meromkostningerne bortfalder, så-

fremt ansøgningen ikke foreligger i Energitilsynet senest den 31. maj i regnskabsaflæggelsesåret. 
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Energitilsynet har den 29. september 2015 truffet afgørelse om model for forhøjelse af 

reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste må-

lere (modelafgørelsen)1. Her er der fastlagt følgende forudsætninger og parametre: 

 

- 1. juli anvendes som estimat for den gennemsnitlige idriftsættelsesdato af årets 

idriftsatte fjernaflæste målere, jf. pkt. 148 i modelafgørelsen 

- investeringen i fjernaflæste målere over hele investeringens levetid forrentes 

med den maksimalt tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. pkt. 

146 i modelafgørelsen 

- den forventede inflation fastsættes på baggrund af den løbende 5-årige gen-

nemsnitlige udvikling i reguleringsprisindekset, jf. pkt. 131 i modelafgørelsen 

- der anvendes en standardiseret forudsætning for en ikke-fjernaflæst målers an-

lægssum på kr. 902 (2014-priser), jf. pkt. 142 i modelafgørelsen 

 

Aftaler, netvirksomhederne indgår, skal være på markedsmæssige vilkår, og Forsy-

ningstilsynet kan fastsætte skønsmæssige værdier, såfremt priser og vilkår i en aftale 

vurderes ikke at være på markedsmæssige vilkår, jf. elforsyningsloven § 46: 
 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder 

koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår. 

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Kollektive 

elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er 

fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes 

markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Forsyningstilsynet efter anmodning. Hvis mar-

kedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Forsyningstilsynet skønsmæssigt fast-

sætte den markedsmæssige pris, jf. dog stk. 3. Den skønsmæssigt fastsatte pris vil blive lagt til 

grund for den økonomiske regulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om vurdering af markedsmæs-

sigheden og om fastsættelse af den markedsmæssige pris, herunder regler om metoder til fast-

sættelse af den markedsmæssige pris efter stk. 2, for de aftaler, som kollektive elforsyningsvirk-

somheder indgår for at opfylde forpligtelsen til at realisere dokumenterbare energibesparelser efter 

§ 22, stk. 1, nr. 5, og for at opfylde regler udstedt i medfør af § 22, stk. 4. 

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om revisionspligt, om doku-

mentationspligtens indhold og rækkevidde og om sagsbehandling, herunder at oplysninger og do-

kumentation skal indsendes elektronisk. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, 

der har haft dokumenterede meromkostninger som følge af idriftsættelse af fjernaflæste 

målere, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 2, stk. 1. og 2. Ravdex har oplyst, at virksomhe-

den har udskiftet ti målere med fjernaflæste målere i 2017. Som følge heraf har Ravdex 

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 eller opgradering af fjernaflæste målere, 

jf. 9, stk. 3. 

 

 
1 http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/model-for-forhoejelse-af-reguleringspri-

sen-i-forbindelse-med-netvirksomhedernes-investering-i-fjernaflaeste-maalere/ 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/model-for-forhoejelse-af-reguleringsprisen-i-forbindelse-med-netvirksomhedernes-investering-i-fjernaflaeste-maalere/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/model-for-forhoejelse-af-reguleringsprisen-i-forbindelse-med-netvirksomhedernes-investering-i-fjernaflaeste-maalere/
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Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2017, der lever op til kravene i 

fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved faktura. Der er samtidig rede-

gjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger for målere idriftsat i 

2017.  

 

Ravdex har desuden ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af midlertidige 

driftsomkostninger afholdt i 2017 til udbud og projektplanlægning af netvirksomhedens 

forestående udrulning af fjernaflæste målere hos C-kunder. Ravdex har dokumenteret 

omkostningerne med kontoudtog.  

 

Forsyningstilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og vurderer, at an-

søger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæ-

ste målere i 2017, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt. Det lægges 

desuden til grund, at driftsomkostningerne indeholder de i vejledningen2 beskrevne om-

kostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger. 

 

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.  

 

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     1.665.512   1,093  

 

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 

 
2 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere, april 2018. 

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

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


 
Side 8/9 

Afskrivninger (omkostningsramme) 

 

6.241 6.241 6.241 6.241 6.241 

Sparet alternativ investering (omkostningsramme)   -450   -453   -456   -458   -461  

Samlet justering af omkostningsramme   5.791   5.789   5.786   5.783   5.780  

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 forhøjelsen vedrørende driftsomkostnin-

ger og afskrivninger tillægges i omkostningsrammen under ny regulering, jf. BEK.nr. 

969/2018 § 54, stk. 2 og stk. 3. Bemærk, at § 54, stk. 2, nr. 5 er ændret med bekendt-

gørelse nr. 1366 af den 28. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om indtægts-

rammer for netvirksomheder. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med investeringer i 

fjernaflæste målere vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i første 

reguleringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver op-

gjort den 31. december 2017, jf. BEK.nr. 969/2018 § 57, stk. 4. Således vil anlægsakti-

verne idriftsat i forbindelse med den nødvendige nyinvestering forrentes med den histo-

riske forrentningssats, jf. BEK.nr. 969/2018 § 39, stk. 1, da aktiverne indgår i det histo-

riske forrentningsgrundlag.  

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Ravdex indsendte oplysninger er kor-

rekte.  

 

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. 

 

Tilsynet gør opmærksom på, at i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018, 

§ 50, stk. 5, skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af For-

syningstilsynet senest 1. oktober 2018, for så vidt angår årene før 2017, og senest sam-

men med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017. 

 

Netvirksomheden kan årligt over forhøjelsens levetid, ansøge om omkostninger til drift 

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

Forsyningstilsynet kan derpå årligt forhøje netvirksomhedens indtægtsramme midlerti-

digt svarende til det pågældende års dokumenterede meromkostninger til drift og vedli-

gehold. 

 

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

henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på post@forsyningstil-

synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

7. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, stk. 

1, i lovbekendtgørelse nr. 52 af den 17. januar 2019 om elforsyning. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 
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Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

8. BILAG 

Bilag 1: Økonomisk model 2017_målere fra 2017 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Bettina Aagaard Vester 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 4315 

beve@forsyningstilsynet.dk 

 

 


