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Afgørelse | Forhøjelse af reguleringsprisen som følge af idrift-
sættelse af fjernaflæste målere (18/12412). 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Forsyning Helsingør Elnet 

A/S, der pr. den 11. juni 2018 har ændret navn til Elektrus A/S  (herefter Elektrus) om 

forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger i 2017 

på baggrund af idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2016, jf. bekendtgørelse om 

fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, 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 omkostnin-

ger afholdt før 2018 sker efter hidtil gældende regler i bekendtgørelse 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 fjernmålerbekendtgørel-

sen § 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. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om at forhøje Elektrus A/S’ reguleringspris som 

følge af meromkostninger i 2017 til drift af målere, der blev idriftsat i 2016, jf. bekendt-

gørelse 1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor Elektrus A/S’ reguleringspris med de årlige beløb 

som angivet i Tabel 2. 

 

2. SAGSFREMSTILLING  

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

2017 som følge af nye driftsomkostninger i 2017 vedrørende fjernaflæste målere idrift-

sat i 2016, jf. tidligere trufne afgørelser på sagen med journalnummer: 17/07186.  
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Af nedenstående tabel fremgår de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER DRIFTSOMKOSTNINGER I 2017 VEDR. 

MÅLERE IDRIFTSAT I 2016 

ÅR    

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere i 2016 (stk.)   19.029 

Nye driftsomkostninger     

Omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af målere og 

hjemtagningsudstyr, herunder teleomkostninger mv. (omfatter 

ikke udskiftning af målere, da det er CAPEX) (kr.) 

  831.486 

Omkostninger til drift af IT-systemer til datahjemtagning, herun-

der omkostninger til licenser mv. (kr.) 

  153.282 

Omkostninger til håndtering af data, herunder validering og 

formidling mv. (kr.) 

  382.514 

Nye driftsomkostninger i alt (kr.)   1.367.282 

Sparede driftsomkostninger i alt (kr.)   1.002.904 

 

Ansøger har fremsendt dokumentation i form af redegørelse for nye driftsomkostninger 

i 2017 i forbindelse med fjernaflæste målere installeret i 2016. Samtidig har ansøger 

henvist til afgørelse med journalnummer 17/07186 som dokumentation for målere 

idriftsat i 2016.         

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har ved mail af 11. juli 2019 sendt udkast til afgørelse i partshøring 

hos Elektrus A/S med høringsfrist 12. august 2019. 

 

Elektrus har 31. juli 2019 oplyst, at netvirksomheden ikke har bemærkninger til sagen.  

 

4. 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. Elektrus har oplyst, at virk-

somheden har idriftsat i alt 19.029 fjernaflæste målere i 2016 og har afholdt nye drifts-

omkostninger i 2017 vedrørende målere idriftsat i 2016. Som følge heraf har Elektrus 

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

 

Netvirksomheden kompenseres for afholdte driftsomkostninger i 2017 for fjernaflæste 

målere idriftsat i 2016. Oplysninger vedrørende målerne fremgår af Tabel 1.  

 

Nye driftsomkostninger som følge af idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2016, der 

lever op til kravene i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret i form af en 

redegørelse, der er baseret på en revisorpåtegnet ansøgning fra Elektrus om udehol-

des af omkostninger benchmarking.  
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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 vejledningen1 beskrevne omkostningstyper for både nye 

og sparede driftsomkostninger. 

 

Forsyningstilsynet beregner de sparede driftsomkostninger for målere idriftsat i tidlige-

re år på baggrund af ansøgninger fra de pågældende år (sagsnummer: 17/07186). De 

sparede driftsomkostninger fremskrives med samme inflation som anvendes i forbin-

delse med beregning af indtægtsramme og reguleringsregnskab. De sparede omkost-

ninger udgør 1.002.904 kr. 

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere kvalificerer således til forhø-

jelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1, jf. 

§ 2, stk. 1 og 2. 

 

Model for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes inve-

stering i fjernaflæste målere (sagsnummer: 14/08902) kan findes på Forsyningstilsy-

nets hjemmeside2, ligesom der er vedlagt et beregningseksempel i bilag 2, hvortil der 

henvises. Forhøjelsen fremgår af Tabel 2 nedenfor. 

 

TABEL 2 | TILLADTE FORHØJELSER AF INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS 

 

År Tilladt stigning i indtægtsramme (kr.) Tilladt stigning i reguleringspris (øre/kWh) 

2017 364.288 0,356 

Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er endelig til og med 2017. Reguleringsprisforhøjelsen er endelig til 

og med 2017. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynet løbende udmeldinger 

om indtægtsrammer. 

 

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

rekte.  

 

Tilsynet bemærker, at tilsynet ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, 

hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsynings-

lovens § 46. 

 

Netvirksomheden skal årligt over forhøjelsens levetid, indberette omkostninger til drift 

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

 
1 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investeringer i fjernaflæste målere, maj 

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

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

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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Tilsynet vil derpå årligt forhøje netvirksomhedens 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. 
 

6. 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: nh@naevneneshus.dk 

 

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

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

7. BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

Bilag 2:  Beregningseksempel 

Bilag 3: Økonomisk model 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Micheal Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 41 71 54 25 

MSS@forsyningstilsynet.dk 

 

 

 


