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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE 

AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. 

 

Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn) har ansøgt om forhøjelse af regulerings-

prisen som følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsæt-

telse af fjernaflæste målere i 2015 (sagsnummer: 16/06905) og i 2016 (sagsnum-

mer: 17/07173), jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektrici-

tet i slutforbruget, nr. 1358 af 3. december 2013 (herefter fjernmålerbekendtgørel-

sen), 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 an-

søgninger 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 Energi Fyns idriftsættelse 

af fjernaflæste målere i 2016 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, 

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Energi Fyns idriftsættelse 

af fjernaflæste målere i 2015 ikke giver anledning til en forhøjelse af regulerings-

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Energi Fyns reguleringspris med de 

årlige beløb som angivet i Tabel 2.  
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SAGSFREMSTILLING  

 

Energi Fyn A/S har den 16. juni 2016 indsendt ansøgning om forhøjelse af ind-

tægtsrammen som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2015. Inve-

steringen består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere i 2015 (sags-

nummer 16/06905).  

 

Energi Fyn har den 29. maj 2017 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægts-

rammen som følge af investering i fjernaflæste målere idriftsat i 2016. Investerin-

gen består af udskiftning af målere med fjernaflæste målere (sagsnummer 

17/07173). 

 

Ansøger har fremsendt faktura for indkøbsprisen af de fjernaflæste målere som 

dokumentation for afholdte omkostninger.  

 

Energi Fyn har redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkost-

ninger. De sparede driftsomkostninger er opgjort ved en gennemsnitspris for drif-

ten af ikke-fjernaflæste målere i 2015 ganget med antallet af fjernaflæste målere 

idriftsat i 2016.  

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 2. marts 2018 sendt udkast til 

afgørelse i høring hos Energi Fyn med høringsfrist den 16. marts 2018. 

 

Energi Fyn har den 15. marts 2018 meddelt, at de ikke har bemærkninger til afgø-

relsen. 

 

 

BEGRUNDELSE 

 

Nedenfor begrunder Sekretariatet for Energitilsynet afgørelsen for henholdsvis 

målere idriftsat i 2015 (sagsnummer 16/06905) og målere idriftsat i 2016 (sags-

nummer 17/07173). 

 

Målere idriftsat i 2015 

 

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. 

 

Det følger endvidere af § 9 stk. 7, at netvirksomhederne alene kan ansøge Energi-

tilsynet om kompensation for dokumenterede meromkostninger én gang årligt for 

meromkostninger i det foregående regnskabsår. Retten til at få godkendt en ind-

tægtsrammeforhøjelse som følge af afholdte meromkostninger bortfalder, såfremt 

ansøgningen ikke foreligger i Energitilsynet senest den 31. maj i regnskabsaflæg-

gelsesåret. 
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Eftersom den relevante ansøgning er modtaget den 16. juni 2016, det vil sige efter 

den 31. maj i regnskabsaflæggelsesåret, bortfalder retten til at få godkendt ind-

tægtsrammeforhøjelsen på baggrund af de afholdte meromkostninger.  

 

Energitilsynet forhøjer derfor ikke indtægtsrammen som følge af dokumenterede 

meromkostninger for idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2015.  

 

Målere idriftsat i 2016 

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. Energi Fyn har op-

lyst, at virksomheden har idriftsat 17.007 fjernaflæste målere i 2016. Som følge 

heraf har Energi Fyn ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbe-

kendtgørelsen § 9, stk. 1.  

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af 

fjernaflæste målere i 2016, jf. § 9, stk. 2, og udskiftning af fjernaflæste målere, jf. 

9, stk. 3. 

 

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

sen. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2016 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 17.007 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 17.301.374 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 3.895.469 

Restlevetid for demonterede målere (år) 2 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 804.333 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 872.579 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 1.011 

 

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. Der modreg-

nes sparede omkostninger til alternativ investering, når de demonterede målere er 

helt afskrevet.  

 

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

ne i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved faktura. Der er samti-

dig redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger for må-

lere 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 i 2016, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, 

tilstrækkeligt. Det lægges desuden til grund, at driftsomkostningerne indeholder de 
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i vejledningen
1
 beskrevne omkostningstyper for både nye og sparede driftsom-

kostninger. 

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2016 kvalificerer såle-

des til forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgørel-

sen § 9, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1. Forhøjelsen fremgår af Tabel 2. 

 

TABEL 2 | TILLADTE FORHØJELSER AF INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS 

 

År Målere idriftsat 2016 Indtægtsrammestig-

ning i alt 

Leveret mængde 

kWh 

Reguleringspris 

(øre/kWh) 

2016 3.822.395 3.822.395 2.063.963.390 0,185197 

2017 248.249 248.249 2.063.963.390 0,012028 

2018 209.884 209.884 2.063.963.390 0,010169 

2019 171.481 171.481 2.063.963.390 0,008308 

2020 133.040 133.040 2.063.963.390 0,006446 

2021 94.561 94.561 2.063.963.390 0,004582 

2022 56.043 56.043 2.063.963.390 0,002715 

2023 17.487 17.487 2.063.963.390 0,000847 

2024 -21.109 -21.109 2.063.963.390 -0,001023 

2025 -59.744 -59.744 2.063.963.390 -0,002895 

2026 -98.418 -98.418 2.063.963.390 -0,004768 

2027 -137.133 -137.133 2.063.963.390 -0,006644 

2028 -175.887 -175.887 2.063.963.390 -0,008522 

2029 -214.681 -214.681 2.063.963.390 -0,010401 

2030 -253.515 -253.515 2.063.963.390 -0,012283 

2031 -143.006 -143.006 2.063.963.390 -0,006929 

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 Energi Fyn 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. 

 

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

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

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

 

 
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: 

 

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 

Tlf. 4171 5425 

mss@energitilsynet.dk 

 

mailto:ekn@naevneneshus.dk

