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Til netvirksomhederne 

Orienteringsbrev om ansøgninger om forhøjelser af netvirksom-
hedernes rammer og praksis for fjernaflæste målere 

Forsyningstilsynet vil med dette orienteringsbrev informere netvirksomhederne om ny 

vejledning til ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen for reguleringsåret 2018, 

samt meddele netvirksomhederne om praksisændringer per 1. januar 2019 for forhø-

jelser af indtægtsrammen som følge af fjernaflæste målere.   

 

Ny vejledning til ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen 

Forsyningstilsynet vil i starten af 2019 udarbejde og offentliggøre en vejledning til an-

søgning om forhøjelse af netvirksomhedernes rammer for omkostninger afholdt i regu-

leringsåret 2018. Vejledningen vil omfatte de forhold der fremgår af bekendtgørelse nr. 

969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder (som ændret ved 

bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018) §§ 18 og 20 samt §§ 24-33.  

 

I den kommende vejledning vil der blandt andet blive taget stilling til dokumentations-

kravene for netvirksomhedernes ansøgninger om forhøjelser. Forsyningstilsynet kan 

dog nu orientere netvirksomhederne om, at de med fordel kan indrette deres regn-

skabssystemer således, at netvirksomhederne kan opdele anlægsomkostninger efter 

de anlægskategorier, der allerede anvendes i forbindelse med den økonomiske bench-

marking1. Dertil kan Forsyningstilsynet oplyse, at netvirksomhederne forventes at 

kunne dokumentere de angivne anlægsomkostninger. 

 

Det bemærkes, at Forsyningstilsynets ”Vejledning til ansøgning om godkendelser af 

nødvendige nyinvesteringer” af april 2018 og ”Ansøgning om forhøjelse af regulerings-

prisen som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere” af 12. april 2018 ikke længere 

er gældende. 

 

Ændret praksis for fjernaflæste målere 

Forsyningstilsynet meddeler hermed netvirksomhederne, at der fra den 1. januar 2019 

indføres følgende praksisændringer for forhøjelser af indtægtsrammen som følge af 

fjernaflæste målere: 

 
1 Se ”Konterings- og Indberetningsvejledning 2018”: http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-

_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Bench_mark/2018/2018-10_-_konterings-_og_indberetningsvejled-

ning.pdf 

 

http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Bench_mark/2018/2018-10_-_konterings-_og_indberetningsvejledning.pdf
http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Bench_mark/2018/2018-10_-_konterings-_og_indberetningsvejledning.pdf
http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Bench_mark/2018/2018-10_-_konterings-_og_indberetningsvejledning.pdf
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1. Ændring af definitionerne af en opgradering og en udskiftning i forbindelse 

med investering i fjernaflæste målere. 

2. Forsyningstilsynets anvendelse af omkostningsækvivalenter for sparede og 

nye driftsomkostninger forbundet med fjernaflæste målere og meromkostning 

ved flexafregning.  

 

Den første praksisændring betyder, at definitionen for ’opgradering af målere’ fremad-

rettet ikke inkluderer investeringer, hvor der samtidig demonteres en måler hos den 

samme slutbruger. Praksisændringen træder i kraft for investeringer i fjernaflæste må-

lere idriftsat fra den 1. januar 2019. 

 

Den anden praksisændring medfører, at Forsyningstilsynet i 2019 vil udarbejde om-

kostningsækvivalenter for driftsomkostninger til målere, i overensstemmelse med be-

kendtgørelse nr. 1634 af den 18. december 2017, § 9, stk. 5. Omkostningsækvivalen-

terne vil, med ikrafttrædelse 1. januar 2019, blive anvendt i fastsættelsen af årlige for-

højelser af omkostningsrammen for sparede og nye driftsomkostninger relateret til 

fjernaflæste målere samt meromkostninger relateret til flexafregning. Praksisændrin-

gen vil ikke have betydning for beregning af forhøjelser vedrørende 2018 og tidligere 

år. 

 

Forsyningstilsynet vil i starten af 2019 udarbejde et udkast til metode for fastsættelse 

af omkostningsækvivalenter med henblik på at indhente netvirksomhedernes bidrag og 

kommentarer til metoden.  

 

Praksisændringerne er beskrevet i flere detaljer i vedlagte notat. I notatet fremgår des-

uden hvilken betydning overgangen til ny økonomisk regulering af netvirksomhederne 

har for forhøjelserne for meromkostninger ved fjernaflæste målere. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller  

Michael Schrøder, +45 4171 5425, mss@forsyningstilsynet.dk.  

  

 

Med venlig hilsen 

 

Bettina Aagaard Vester 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 4315 

beve@forsyningstilsynet.dk 
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