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Afgørelse | Forhøjelse af reguleringsprisen som følge af idrift-
sættelse af fjernaflæste målere (18/12414). 

NKE-Elnet A/S (herefter NKE) har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som følge 

af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæste 

2017 (sagsnummer: 18/12414), 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 omkostninger afholdt før 2018 sker efter hidtil 

gældende regler i bekendtgørelse nr. 1358 af 3. december 2013 (herefter fjernmåler-

bekendtgørelsen). 

 

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 NKE-Elnet A/S’ idriftsættelse af fjernaflæste 

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

1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor NKE’s reguleringspris med de årlige beløb som angi-

vet i Tabel 2 og 3.  

 

 

2. SAGSFREMSTILLING  

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

følge af investering foretaget i 2017 vedr. fjernaflæste målere idriftsat i årene før 2017. 

Selskabet har i 2016 og 2017 investereret i et hjemtagningssystem af målerdata fra 

fjernaflæste elmålere. Investeringen i 2016 bestod i det væsentlige af it-udstyr samt 
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timer til implementering, hvorimod investeringen i 2017 i det væsentlige består af timer 

til implementering. Den del af investeringen der vedrører 2016 er tidligere behandlet af 

Forsyningstilsynet, jf. sagsnummer 17/07182. Den del af investeringen der omhandler 

omkostninger i 2017 behandles i nærværende afgørelse. 

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

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2017 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 1.851.405 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 515.942 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 1.939.171 

Omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af målere og hjemtagningsudstyr, her-

under teleomkostninger mv. (omfatter ikke udskiftning af målere, da det er CAPEX) 

25.625 

Omkostninger til drift af IT-systemer til datahjemtagning, herunder omkostninger til li-

censer mv. 

1.287.925 

Omkostninger til håndtering af data, herunder validering og formidling mv. 582.861 

Driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af 

timemålte forbrugsdata, jf. § 9 stk. 5. 

42.760 

Andre nye driftsomkostninger - 

 

På forespørgsel fra Forsyningstilsynet om, at de ansøgte anlægsomkostninger består 

af konsulenttimer, oplyser NKE den 27. februar 2019, at  

 

”I henhold til Årsregnskabsloven skal den samlede kostpris for aktivet in-

deholde alle omkostninger ved anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor akti-

vet er klar til at blive taget i brug og som direkte kan henføres til aktivet. 

  

De aktiverede konsulenttimer er afholdt i forbindelse med test af hjemtag-

ningssystemet, etablering af IT-miljø samt overdragelse af opgaven med 

hjemtagning af målerdata fra SEAS til NKE-elnet. Disse omkostninger kan 

henføres til hjemtagningssystemet og er nødvendige for at sætte syste-

met i drift”. 

 

NKE har i mail den 13. februar 2019, desuden oplyst at den ansøgte anlægsomkost-

ningen på i alt 1.851.405 kr. indeholder en faktura vedrørende assistance i forbindelse 

med varsling af implementering af Tarifmodel 2.0 på i alt 145.000 kr. Denne omkost-

ning skal ikke medtages og korrigeres således, at den samlede anlægsomkostning 

herefter udgør kr. 1.706.405 kr. 

 

NKE har i forbindelse med ansøgningen desuden dokumenteret de ansøgte nye drifts-

omkostninger ved bl.a. udtræk fra regnskabssystem for så vidt angår ”Drift af AMR-

projekt, IT-system m.v.”. NKE har endvidere fremsendt oplysninger om anvendt tid hos 

relevante medarbejdere baseret på en timesats og en opgørelse af anvendte timer.  

 

NKE oplyser i ansøgningen, at det indtil 2016 var SEAS-NVE A/S (nu Cerius A/S) der 

leverede ydelser i form af håndtering af måledata. NKE har dokumenteret de sparede 
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driftsomkostninger ved kopi af faktura, som er fremsendt fra SEAS-NVE for disse ydel-

ser.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at NKE i mail af 13. februar 2019 oplyser, at  

 

”Selskabet har i 2017 afholdt driftsomkostninger i forbindelse med hjem-

tagning af målerdata, som består i oplæring af medarbejdere, implemen-

tering af forretningsgange og interne kontroller samt assistance fra SEAS 

vedrørende flytning af data. Derfor er det selskabets forventning af drifts-

omkostningerne vil blive reduceret fremadrettet. Forventningen er dog 

under forudsætning af, at der ikke udstedes nye forskrifter fra Energi-

net.dk, og der er ikke taget højde for øgede driftsomkostninger i forbindel-

se med flexafregning.” 

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har ved mail af den 18. juli 2019 sendt udkast til afgørelse i høring 

hos NKE-Elnet A/S med høringsfrist den 16. august 2019. Forsyningstilsynet har efter 

anmodning fra NKE Elnet A/S forlænget høringsfristen til 30. august 2019.  

 

NKE Elnet A/S har den 20. august 2019 fremsendt høringssvar, hvoraf det fremgår at 

NKE Elnet A/S ikke har bemærkninger til udkastet til afgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet er imidlertid blevet opmærksom på, at der i høringsudkastet var 

lavet indsat en fejlagtig tabel 4. De korrekte beløb fremgik af den økonomiske model, 

der var vedlagt som bilag 3 til høringsudkastet.  

 

Forsyningstilsynet har korrigeret fejlen i nærværende udkast til afgørelse, som sendes 

til NKE Elnet A/S med henblik på en fornyet partshøring, hvor selskabet får lejlighed til 

udtale sig, herunder særligt i forhold til den nye tabel 4. Det bemærkes, at der ikke er 

foretaget ændringer i de bagvedliggende beregninger.  

 

Forsyningstilsynet har ved mail af den 23. august 2019 sendt udkast til afgørelse i 

fornyet høring hos NKE-Elnet A/S med høringsfrist den 30. august 2019.  

 

NKE Elnet A/S har ikke fremsendt bemærkninger inden for den fastsatte tidsfrist. For-

syningstilsynet træffer derfor afgørelse på det foreliggende grundlag.  

 

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. NKE har oplyst, at virksom-

heden har investeret i IT-hjemtagningsudstyr i forbindelse fjernaflæste målere. Som 

følge heraf har NKE ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbekendt-

gørelsen § 9, stk. 1.  
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Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaf-

læste målere i 2017, jf. § 9, stk. 2, og udskiftning eller opgradering af fjernaflæste må-

lere, jf. 9, stk. 3. 

 

Selskabet har i 2016 og 2017 investereret i et hjemtagningssystem af målerdata fra 

fjernaflæste elmålere. Investeringen i 2016 bestod i det væsentlige af it-udstyr samt 

timer til implementering, hvorimod investeringen i 2017 i det væsentlige består af timer 

til implementering. Den del af investeringen der vedrører 2016 er tidligere behandlet af 

Forsyningstilsynet, jf. sagsnummer 17/07182. Den del af investeringen der omhandler 

omkostninger i 2017 behandles i nærværende afgørelse. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, i lighed med omkostninger vedr. 2016, jf. sagsnummer 

17/07182, at investering i IT-hjemtagningsudstyr er nødvendigt for, at selskabets fjern-

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

 

Forsyningstilsynet er dokumenteret ved udtræk fra anlægskartotek. Der er samtidig 

redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger for målere idrift-

sat i 2017.  

 

Det fremgår af redegørelsen for de nye driftsomkostninger, at NKE har inkluderet om-

kostninger til forskrifter fra Energinet på i alt 42.760 kr. og omkostninger i forbindelse 

med ”Drift af AMR-projekt, IT-system m.v.” på i alt 1.287.925 kr.  

 

For så vidt angår omkostninger til forskrifter fra Energinet på 42.760 kr., vurderer For-

syningstilsynet at disse oplysninger ikke bør indgå i forbindelse med at fastsætte for-

højelse af reguleringsprisen. Det er begrundet i, at oplysninger fra Energinet viser, at 

NKE først er påbegyndt overgang til fleksafregning i 2018 og ikke i 2017. Forsynings-

tilsynet bemærker samtidig, at NKE i mail af 13. februar 2019 oplyser, at der ikke er 

taget højde for omkostninger i forbindelse med flexafregning, og at omkostningen er 

dokumenteret ved en faktura som vedrører konsulenttimer til ”Hjælp til flytninger”. Ud 

fra den korte beskrivelse på den vedlagte faktura, er det ikke godtgjort, at omkostnin-

gerne vedrører forskrifter fra Energinet. Samlet set er det Forsyningstilsynets vurde-

ring, at disse omkostninger ikke vedrører de forskrifter fra Energinet, som fremgår af § 

9 stk. 5 i fjernmålerbekendtgørelsen. 

 

For så vidt angår omkostninger til ”Drift af AMR-projekt, IT-System m.v” på i alt 

1.287.925 kr., vurderer Forsyningstilsynet at disse ikke bør indgå i forbindelse med at 

fastsætte forhøjelse af reguleringsprisen. Det er begrundet i, at Forsyningstilsynet har 

gennemgået bilaget ”6000052 - Drift af AMR-projekt, IT-systemer mv..pdf”, der er 

fremsendt som dokumentation. Det fremgår umiddelbart heraf her, at disse omkostnin-

ger vedrører almindelig drift af målerne, dvs. håndtering af fejl ved målere m.v. Der er 

således ikke tale om omkostninger forbundet med IT-hjemtagningsudstyret, men om 

”almindelige driftsomkostninger” ved at håndtere fjernaflæste målere. Det er Forsy-

ningstilsynets vurdering, at disse omkostninger ikke udspringer af det nødvendige IT-

hjemtagningssystem, der ansøges om.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at NKE den 27. februar 2019 har oplyst, at der fejlagtigt 

er medtaget 145.000 kr. i den ansøgte anlægsomkostning.  
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Forsyningstilsynet har desuden lagt vægt på, at NKE selv har oplyst, at de samme 

opgaver tidligere er løst af SEAS-NVE for 515.942 kr. og at omkostningerne ved de 

samme opgaver, efter det af ansøger oplyste, samlet set, skulle være i alt 1.939.171 

kr.  

 

På baggrund af ovenstående vurdering har Forsyningstilsynet foretaget en reduktion af 

det ansøgte beløb. Det vil sige, at omkostninger til forskrifter fra Energinet på i alt 

42.760 kr., omkostninger til almindelig drift af fjernaflæste målere på i alt 1.287.925 kr. 

og assistance i forbindelse med varsling af implementering af Tarifmodel 2.0 på i alt 

145.000 kr. ikke er medtaget, jf. ovenstående begrundelse. 

 

For så vidt angår de øvrige omkostninger lægger Forsyningstilsynet, på baggrund af 

ovenstående vurdering, den fremsendte dokumentation til grund og vurderer, at ansø-

ger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse med etablering af et IT-

hjemtagningsudstyr, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt. Det læg-

ges desuden til grund, at de øvrige driftsomkostninger indeholder de i vejledningen1 

beskrevne omkostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger. 

 

Nedenstående tabel opsummerer de oplysninger der er lagt grund for beregning af 

forhøjelse af reguleringspris for 2017.  

 

TABEL 3 | OPLYSNINGER SOM LÆGGES TIL GRUND FOR BEREGNING AF FORHØ-

JELSEN 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 1.706.405 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.) 515.942 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 608.486 

Omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af målere og hjemtagningsudstyr, her-

under teleomkostninger mv. (omfatter ikke udskiftning af målere, da det er CAPEX) 

25.625 

Omkostninger til drift af IT-systemer til datahjemtagning, herunder omkostninger til li-

censer mv. 

0 

Omkostninger til håndtering af data, herunder validering og formidling mv. 582.861 

Driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af 

timemålte forbrugsdata, jf. § 9 stk. 5. 

0 

Andre nye 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 3.  

 

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

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

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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TABEL 3 | FORHØJELSE I 2017 

     

Målernes idriftsættelsesår 

   Tilladt stigning i indtægts-

ramme (kr.) 

Tilladt stigning i regule-

ringspris (øre/kWh) 

2017    103.152   0,088 

 

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 4.  

 

TABEL 4 | FORHØJELSE I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger (omkostningsramme)  113.760 113.760 113.760 113.760 113.760 

Sparet alternativ investering (omkostningsramme)  -  - -  -  - 

Samlet justering af omkostningsramme  113.760 113.760 113.760 113.760 113.760 

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.  

 

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af NKE indsendte oplysninger er korrekte.  

 

Sekretariatet bemærker, at sekretariatet ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at 

vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elfor-

syningslovens § 46. 

 

Netvirksomheden skal årligt over forhøjelsens levetid, indberette omkostninger til drift 

og vedligehold forbundet med fjernaflæste målere der er omfattet af denne afgørelse. 
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Sekretariatet vil derpå årligt forhøje netvirksomhedens indtægtsramme midlertidigt 

svarende til det pågældende års dokumenterede meromkostninger til drift og vedlige-

hold. 

 

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 

 

 

Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 41715425 

mss@forsyningstilsynet.dk 

 

 


