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NOTAT | FORSYNINGSTILSYNET DEN 18. DECEMBER 2018,  

PRAKSISÆNDRING FOR FORHØJELSER 
VED INVESTERING I FJERNAFLÆSTE  
MÅLERE 

 

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

Netvirksomhederne har fået til opgave at installere fjernaflæste elmålere hos alle slut-

brugere inden den 31. december 2020, og kan i den forbindelse ansøge Forsyningstil-

synet om en forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag, 

jf. BEK nr. 1634 (herefter målerbekendtgørelsen) af den 18. december 2017.  

 

Forsyningstilsynets eksisterende praksis på dette område fremgår af Energitilsynets 

afgørelse af den 29. september 2015, samt Energitilsynets vejledning til ansøgning om 

forhøjelse af reguleringsprisen som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere af den 

12. april 2018.1  

 

For omkostninger afholdt fra og med den 1. januar 2019, ændrer Forsyningstilsynet 

praksis for forhøjelser af indtægtsrammen som følge af investering i fjernaflæste må-

lere. Dette betyder blandt andet, at tilsynet ændrer definitionen for en opgradering, 

samt vil begynde at anvende omkostningsækvivalenter for driftsomkostninger. Herud-

over er der behov for at tilpasse metoden for beregning af forhøjelser i forbindelse med 

overgangen til ny økonomisk regulering, jf. BEK 969/2018 (herefter indtægtsrammebe-

kendtgørelsen) som trådte i kraft den 27. juni 2018.  

 

Forsyningstilsynet foretager følgende praksisændringer: 

1. En opgradering kan fra 2019 og fremadrettet ikke indebære demontering af må-

lere. Udskiftning af fjernaflæste målere med fjernaflæste målere anses fremadret-

tet som en udskiftning, og ikke en opgradering. 

2. Forsyningstilsynet udarbejder omkostningsækvivalenter for sparede og nye drifts-

omkostninger, samt meromkostninger til flexafregning. Der vil fra 2019 og fremad-

rettet ikke skulle søges årligt om forhøjelse som følge af driftsomkostninger, da 

forhøjelsen vil blive givet for 15 år fra idriftsættelse, også gældende for målere 

idriftsat 2014-2017, hvor der tidligere er truffet afgørelse.  

 
1 Begge dokumenter kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside: http://forsyningstilsynet.dk/el/selv-

betjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/ 

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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Forsyningstilsynet vil fortsat følge Energitilsynets afgørelse af den 29. september 

2015, dog ændres praksis for afsnit 6.1.2, afsnit 6.3.2 og afsnit 6.4, som beskrevet i 

nærværende notat. Der varsles hermed en praksisændring, der vil have effekt fra den 

1. januar 2019.  

 

I 2019 vil Forsyningstilsynet inddrage branchen i metoden for den endelige fastsæt-

telse af ækvivalenter. Såfremt tilsynet herefter vælger ikke at træffe en endelig afgø-

relse om fastsættelse af omkostningsækvivalenter, vil den eksisterende praksis fortsat 

være gældende.  

 

Den eksisterende vejledning, ’Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge 

af idriftsættelse af fjernaflæste målere’ af 12. april 2018, er fra og med den 1. januar 

2019 ikke længere gældende, og der vil blive offentliggjort en ny vedledning i løbet af 

2019. I den forbindelse gør Forsyningstilsynet netvirksomhederne opmærksomme på, 

at de for 2018 vil blive bedt om at indberette eventuelle dokumenterede meromkostnin-

ger til flexafregning.  

 

I de følgende afsnit gennemgås ændringer, opdateringer og justeringer af praksis for 

behandling af ansøgninger om forhøjelse som følge af investeringer i fjernaflæste må-

lere. 

PRAKSISÆNDRING FOR UDSKIFTNING AF EKSISTERENDE 
FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

Da målerbekendtgørelsen trådte i kraft, havde mange netvirksomheder allerede udrul-

let fjernaflæste målere i deres netområde. For at undgå forskelsbehandling mellem 

netvirksomheder, der allerede havde installeret fjernaflæste målere før målerbekendt-

gørelsens ikrafttrædelse, og netvirksomheder, der alene havde installeret ikke-fjernaf-

læste målere, kan der i overensstemmelse med målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3, 

også søges om forhøjelse, såfremt en netvirksomhed senest i 2020 udskifter fjernaflæ-

ste elmålere idriftsat før 2014 med fjernaflæste elmålere.  

 

Udskiftning af fjernaflæste målere idriftsat før 2014, er hidtil blevet anset som en op-

gradering, der således kan kvalificere til forhøjelse af indtægtsrammen, jf. Energitilsy-

nets afgørelse af den 29. september 2015. Fjernaflæste målere idriftsat før 2014 be-

nævnes eksisterende fjernaflæste målere. Fremadrettet, vil en udskiftning af eksiste-

rende fjernaflæste målere blive anset som en udskiftning, jf. tabel 1 nedenfor.  

 

TABEL 1. UDSKIFTNING OG OPGRADERING  

Investering Hidtidig praksis Ny praksis  

Ikke-fjernaflæste målere udskiftes 

med fjernaflæste målere 

Udskiftning Udskiftning 

Eksisterende fjernaflæste målere 

udskiftes med fjernaflæste målere 

Opgradering Udskiftning 

Eksisterende anlæg opgraderes 

(med f.eks. IT-udstyr) 

Opgradering Opgradering 
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Når der gives forhøjelse af indtægtsrammen i forbindelse med en opgradering, mod-

regnes der ikke en sparet alternativ investering, som der gør ved en udskiftning. Der 

sker således i praksis en forskelsbehandling under hidtidig praksis, hvor netvirksomhe-

der, der udskifter eksisterende fjernaflæste målere, får en højere kompensation, end 

netvirksomheder, der udskifter ikke-fjernaflæste målere. Praksisændringen vil have be-

tydning for målere idriftsat efter 1. januar 2019, og betyder, at udskiftning af fjernaflæ-

ste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7 med fjernaflæste må-

lere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, fortsat kan give anledning 

til en forhøjelse af reguleringsprisen, dog anses dette ikke længere som en opgrade-

ring, men som en udskiftning, hvor netvirksomheden ikke kan kompenseres for mer-

omkostninger som følge af fremskyndelse.  

 
Af Energitilsynets afgørelse af den 29. september 2015 fremgår det af afsnit 6.1.2, at: 

”91. Udskiftning af eksisterende fjernaflæste målere anses som opgradering og kan således 

kvalificere til forhøjelse af indtægtsrammen, jf. lovbemærkningerne til § 20 i elforsyningslo-

ven, jf. L 642/ 2013.” 

 

Dette erstattes med:  

”91. Udskiftning af eksisterende fjernaflæste målere anses som en udskiftning og kan såle-

des kvalificere til forhøjelse af indtægtsrammen, jf. lovbemærkningerne til § 20 i elforsy-

ningsloven, jf. L 642/ 2013. Dog kompenseres der ved udskiftning af eksisterende fjernaf-

læste målere ikke for fremskyndelse.” 

OPDATERING AF PRAKSIS FOR BEREGNING AF ØGEDE 
DRIFTSOMKOSTNINGER SOM FØLGE AF FLEXAFREGNING 

Omkostningsrammen kan forhøjes med øgede driftsomkostninger som følge af forskrif-

ter udstedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. målerbekendtgø-

relsen § 9. stk. 4. I Energitilsynets afgørelse af den 29. september 2015, afsnit 6.4 står 

der i forbindelse hermed, at:  

 
”176. Forhøjelse af reguleringsprisen, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 5, som følge af 
kravet i medfør af målerbekendtgørelsens § 8, stk. 1, vil blive behandlet selvstændigt, når 
Energinet.dk har udstedt de gældende forskrifter for timeafregning. 

[…] 

180. Sekretariatet for Energitilsynet kan efter fastsættelsen af meromkostningerne med til-

bagevirkende kraft justere netvirksomhedernes forhøjelse af reguleringsprisen på baggrund 

af de nye oplysninger.” 

 

Energinet udstedte markedsforskrifter for indsendelse af timemålte forbrugsdata (flexa-

fregning) i december 2017.  

 

Forsyningstilsynet forventer at fastlægge én eller flere omkostningsækvivalenter i 

2019, til brug for fastsættelse af øgede driftsomkostninger relateret til flexafregning. 

Datagrundlaget hertil vil formentlig primært være omkostninger afholdt i 2018. 
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Forsyningstilsynet har i efteråret 2018 holdt møder med udvalgte netvirksomheder om 

deres proces og omkostninger for udrulning af flexafregning. Branchen vil blive yderli-

gere inddraget i udarbejdelsen af de(n) endelig(e) ækvivalent(er) i 2019.  

PRAKSISÆNDRING FOR BEREGNING AF DRIFTSOMKOSTNIN-
GER VED BRUG AF OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER 

For ansøgninger omhandlende omkostninger afholdt efter 1. januar 2019, vil Forsy-

ningstilsynet anvende omkostningsækvivalenter for sparede driftsomkostninger og nye 

driftsomkostninger. Der vil fortsat kunne søges om midlertidige driftsomkostninger på 

baggrund af dokumenterede omkostninger. Ansøgninger relateret til omkostninger af-

holdt før den 1. januar 2019, behandles efter den hidtil gældende praksis. 

 

Forsyningstilsynet kan anvende standardiserede forudsætninger2 i fastsættelsen af for-

højelser, jf. målerbekendtgørelsen § 9, stk. 5. I Energitilsynets afgørelse af den 29. 

september 2015, fandt man imidlertid, at der ikke var tilstrækkeligt datagrundlag til at 

fastsætte retvisende ækvivalenter. Af afsnit 6.3.2 fremgår det at: 

”165. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det er vanskeligt at fastsætte en standardi-
seret forudsætning på baggrund af oplysningerne i tabel 1, da tallene giver udtryk for vari-
ation i både omkostninger til ikke-fjernaflæste målere og fjernaflæste målere. Sekretariatet 
finder derfor, at kompensationen for meromkostninger ved drift og vedligehold af fjernaf-
læste målere skal ske ved, at netvirksomhederne indsender de faktisk dokumenterede mer-
omkostninger opgjort i forhold til de faktiske demonterede målere, jf. målerbekendtgørel-
sens § 9, stk. 3.” 

Forsyningstilsynet vurderer, at der på nuværende tidspunkt kan beregnes tiltrækkeligt 

retvisende omkostningsækvivalenter for driftsomkostninger. Omkostningsækvivalenter 

vil lette den administrative byrde forbundet med ansøgninger hos såvel tilsynet samt 

netvirksomhederne, og vil desuden skabe incitament for netvirksomhederne til at drive 

deres fjernaflæste målere så omkostningseffektivt som muligt.  

 

Yderligere er det taget i betragtning, at netvirksomhedernes indtægtsrammer under ny 

regulering fastsættes på ny hvert femte år, baseret på historiske omkostninger. Dette 

betyder, at såfremt en netvirksomhed har driftsomkostninger over eller under den an-

vendte ækvivalent, vil disse indgå i den beregnede omkostningsramme fra den efter-

følgende reguleringsperiode. 

 

Anvendelsen af en omkostningsækvivalent til øgede driftsomkostninger som følge af 

flexafregning, anses for endnu et argument for også at indføre omkostningsækvivalen-

ter for sparede og nye driftsomkostninger. Dette skyldes, at Forsyningstilsynets dialog 

med branchen har vist, at det er meget svært for netvirksomhederne at adskille disse 

omkostningstyper.  

 

 

 

2 Tilsynet anvender generelt betegnelsen omkostningsækvivalenter om standardiserede forud-

sætninger til brug for fastsættelse af omkostninger. 
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Metoden for fastsættelse af driftsækvivalenter er endnu ikke fastlagt. Det forventes, at 

ækvivalenterne vil blive beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af netvirk-

somhedernes indberettede dokumenterede omkostninger, og metoden vil således ikke 

afvige væsentligt fra hidtidig praksis for fastsættelse af ækvivalenter. Forsyningstilsy-

net vil i 2019 inddrage branchen, forud for at omkostningsækvivalenterne fastlægges 

og der træffes endelig afgørelse herom.  

 

Denne praksisændring indebærer formentlig, at der fremover ikke længere vil skulle 

søges forhøjelse for driftsomkostninger på årlig basis. Omkostningsækvivalenterne for 

driftsomkostninger forventes også at blive anvendt til fremadrettet forhøjelse af om-

kostningsrammen for afgørelser vedrørende reguleringsårene 2014-2017. 

JUSTERINGER AF PRAKSIS SOM FØLGE AF OVERGANGEN 
TIL NY REGULERING 

Den 1. januar 2018 overgik danske netvirksomheder til ny økonomisk regulering, jf. be-

kendtgørelse nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 og bekendtgørelse nr. 1366 

af 11. november 2018 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). Omkostningsram-

men og forrentningsgrundlaget skal under ny regulering justeres i henhold til den i må-

lerbekendtgørelsen beskrevne metode, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 35, stk. 

13. Herudover skal beregningsmetoden for forhøjelser ske i overensstemmelse med 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 35, der fastsætter beregningsmetode for justerin-

ger af omkostningsramme og det samlede forrentningsgrundlag. 

 

Fra 2018 og frem beregnes der ikke længere en forhøjelse af reguleringsprisen, men 

forhøjelser for henholdsvis omkostningsramme og forrentningsramme, i overensstem-

melse med indtægtsrammebekendtgørelsens § 35. Forhøjelserne pristalsreguleres år-

ligt i indtægtsrammemodellen, hvorfor der for reguleringsåret 2018 og fremadrettet ikke 

justeres for forventet inflation i beregningen af forhøjelser.  

 

For hver ansøgning kan der fremadrettet gives årlige forhøjelser indtil justeringen er 

medtaget hvert år i en reguleringsperiode. Omkostningerne vil derefter fuldt indgå i ind-

tægtsrammens beregningsgrundlag. Dette betyder, at forhøjelser som følge af udskift-

ning og opgradering af fjernaflæste målere i 2017, vil 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 omkostnin-

gerne indgå i indtægtsrammens beregningsgrundlag, og der vil således ikke være be-

hov for en årlig forhøjelse fra 2023 og frem. En udskiftning af fjernaflæste målere i 

2019 vil derimod give en forhøjelse i første og anden reguleringsperiode, fra 2019-

2027, hvorefter omkostningerne fra tredje reguleringsperiode (2028-2032) vil indgå i 

indtægtsrammens beregningsgrundlag. 

 

 


