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1. RESUMÉ 

1. Alle netvirksomheder skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat 

fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. 

2. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen (og dermed ind-

tægtsrammen) for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som 

følge af kravene i den såkaldte målerbekendtgørelse. 

3. En udskiftning eller opgradering af eksisterende målere til fjernaflæste målere 

giver anledning til tre typer af forhøjelser af reguleringsprisen, nemlig som følge 

af: 

1. Dokumenterede meromkostninger ved fremrykning af investeringer som 

følge af tidsfristen den 31. december 2020 

2. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af el-

målere til fjernaflæste målere, der opfylder de tekniske krav i målerbe-

kendtgørelsen 

3. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk 

om indsendelse af timemålte forbrugsdata 

 

4. Sekretariatet for Energitilsynet redegør i afsnit 6 for principper og forudsætnin-

ger bag punkt 1 og 2 af de tre typer forhøjelser samt modellen, der anvendes til 

beregning af forhøjelsernes størrelse. Den tredje forhøjelse vil først blive behand-

let, når Energinet.dk har udstedt de gældende forskrifter for timeafregning. 

5. Sekretariatet for Energitilsynet har sigtet efter, at modellen for forhøjelser af 

reguleringsprisen (indtægtsrammeforhøjelsen) i forbindelse med installation af 

fjernaflæste målere i hovedtræk følger principperne i den model, der anvendes til 

beregning af indtægtsforhøjelser for nødvendige nyinvesteringer, som Energitilsy-

net har truffet afgørelse om den 23. juni 2010. 

 

2. AFGØRELSE 

6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truffet 

afgørelse om: 

 At der til brug for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirk-

somhedernes investering i fjernaflæste målere, jf. målerbekendtgørelsens § 9, 

skal anvendes beregningsmodellen med de forudsætninger og parametre, der 

er fastsat i dette notat.  
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3. SAGSFREMSTILLING 

7. Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet kan træffe 

afgørelse om, at Sekretariatet for Energitilsynet fremadrettet kan behandle netvirk-

somhedernes ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investe-

ringer i fjernaflæste målere efter den model og de forudsætninger og parametre, 

som Sekretariatet for Energitilsynet fremlægger i dette notat. 

8. I medfør af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 

slutforbruget, BEK nr. 1358 af 03/12/2013 (herefter målerbekendtgørelsen) skal 

alle netvirksomheder sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaf-

læste elmålere hos alle slutbrugere, jf. målerbekendtgørelsens § 2. 

9. Af bekendtgørelsen fremgår en række tekniske krav, som de fjernaflæste målere 

skal opfylde, jf. målerbekendtgørelsens §§ 4-7. 

10. Det fremgår yderligere, at netvirksomhederne er forpligtet til at indsende 

timemålte forbrugsdata til datahubben for de af netvirksomhedens slutbrugere, 

hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Energi-

net.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere, jf. målerbekendt-

gørelsens § 8. 

11. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomhe-

der, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i målerbe-

kendtgørelsen om at opsætte fjernaflæste målere (§ 2-7 samt § 8), jf. målerbe-

kendtgørelsens § 9. 

12. Da Energinet.dk endnu ikke har udstedt forskrifter for timeafregning, er det 

alene en forhøjelse af reguleringsprisen (og dermed indtægtsrammen) som følge af 

fremskyndelse af investeringer og kravene i medfør af målerbekendtgørelsens §§ 

2-7, som behandles i dette notat. 

13. Forhøjelse af reguleringsprisen som følge af kravet i medfør af målerbekendt-

gørelsens § 8 vil blive behandlet selvstændigt, når Energinet.dk har udstedt de 

gældende forskrifter for timeafregning, jf. afsnit 6.4. 

14. Sekretariatet for Energitilsynet har i processen med fastlæggelse af modellen 

haft flere drøftelser med branchen: 

 Dansk Energi, 27. januar 2014 

 Dansk Energi, 20. februar 2014 

 Dansk Energi, 5. september 2014 

 Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution A/S, 11. september 2014 

 Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution A/S, 1. oktober 2014 

 Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution A/S, 7. januar 2015 

 Dansk Energi, 25. februar 2015 

 Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution A/S, 11. juni 2015 
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15. Dansk Energi (herefter DE) har i forbindelse med drøftelserne modtaget et 

foreløbigt udkast til afgørelse d. 27. august 2014. DE's kommentarer til udkastet 

blev fremført på mødet d. 5. september 2014. 

16. Af boks 1 fremgår en kort beskrivelse af en elmålers funktion, herunder defini-

tionen af fjernaflæsning. 

BOKS 1 | HVAD ER EN ELMÅLER? 

En elmåler er den enhed, som måler hvor mange kilowatt-timer (kWh) 

elektricitet, der forbruges af en slutbruger. 

 

Der findes forskellige typer af elmålere, alt efter produktstandard, tekno-

logi og funktioner. I dette notat skelnes der alene mellem elmålere, der er 

fjernaflæste eller ikke-fjernaflæste – hvilket afgøres af hvorvidt elmåleren 

opfylder de tekniske krav i målerbekendtgørelsens §§ 4-7 (se notatets 

lovgrundlag). 

 

En fjernaflæst måler er en elmåler, der opfylder kravene i målerbekendt-

gørelsens §§ 4-7. Afgrænsningen af en fjernaflæst elmåler omfatter også 

det datahjemtagningsudstyr, der er nødvendigt for at anvende den fjern-

aflæste måler. 

 

En ikke-fjernaflæst måler er en elmåler, der ikke opfylder kravene i må-

lerbekendtgørelsens §§ 4-7. En ikke-fjernaflæst måler kan f.eks. være en 

elektronisk elmåler eller en mekanisk elmåler (f.eks. af typen Ferraris). 

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 6.1.1, hvor der blandt andet gennemgås 

anvendte definitioner og fagtermer. 

 

 

 

17. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af 

reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger, jf. målerbe-

kendtgørelsens § 9, stk. 4. 

18. Sekretariatet for Energitilsynet udsendte derfor den 31. oktober 2014 et spør-

geskema vedr. ikke-fjernaflæste målere til udvalgte netvirksomheder for at kort-

lægge de gennemsnitlige anlægsomkostninger til ikke-fjernaflæste målere. Svarfri-

sten var den 14. november 2014. Sekretariatet modtog 16 svar, der kunne anven-

des i beregningsgrundlaget. 

19. Sekretariatets beregning af de standardiserede forudsætninger vedr. standard-

værdi for omkostninger til installation af elektroniske ikke-fjernaflæste målere 

fremgår af bilag 1. 
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20. Resultatet af sekretariatets undersøgelse samt beregninger blev fremsendt til 

DE den 8. januar 2015. DE fremsendte sine kommentarer hertil den 29. januar 

2015. 

21. Sekretariatet udsendte den 6. marts 2015 en orientering til netvirksomhederne 

vedr. ansøgningsproceduren til forhøjelse af reguleringsprisen som følge af inve-

stering i fjernaflæste målere.  

22. Orienteringen af netvirksomhederne skulle fungere som en forberedelse af 

netvirksomhederne på den kommende procedure op mod ansøgningsfristen d. 31. 

maj 2015.  

 

4. HØRING 

23. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 24. april 2015 et udkast til 

afgørelse samt beregningsmodellen i høring hos netvirksomhederne med frist d. 8. 

maj 2015. 

24. Høringen og den deraf følgende dialog har givet anledning til følgende 

ændringer: 

 Anvendelse af både faktisk dokumenterede levetider og standardiserede 

regulatoriske levetider 

 Ændring vedr. faktiske dokumenterede meromkostninger som følge af 

løbende drift og vedligeholdelse af fjernaflæste målere  

 Tidsforskydelse af forhøjelse af reguleringsprisen således, at reguleringsprisen 

fortsat forhøjes over en 15-årig periode, men hvor forhøjelsen tilfalder 

virksomheden fra medio år 1 (idriftsættelsesåret) til medio år 16 

 Anvendelse af forskellige tidsprofiler for hhv. kompensationen for den nye 

investering (faldende) og fradraget for den sparede investering (konstant) 

 Fjernelse af krav om revisorerklæring/påtegning 

 

25. Sekretariatet har adresseret de indkomne høringssvar i bilag 8. 

26. Sekretariatet har i løbet af høringsperioden opdaget en fejl i modellen for be-

regning af forhøjelse af reguleringsprisen. Fejlen består af en manglende modreg-

ning af sparede afskrivninger på ikke-fjernaflæste målere og uddybes i pkt. 30-31 

herunder. 

27. Sekretariatet finder, at meromkostninger ved fremskyndelse af investeringen 

omfatter omkostninger til restafskrivning på demonterede målere, der ikke opfyl-

der kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. Når målere udskiftes inden udløbet af 

den regulatoriske standardlevetid, realiserer netvirksomhederne en omkostning 

(restafskrivning) svarende til den resterende bogførte værdi af målerne på tids-

punktet for målernes demontering. Såfremt målerne ikke skulle udskiftes, ville 

restafskrivningen afholdes som en omkostning over flere år frem til udløbet af den 
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demonterede målers standardlevetid. Det er således en konsekvens af investerin-

gens fremskyndelse, at netvirksomhederne realiserer restafskrivningen i ét år frem-

for over flere år, jf. afsnit 6.2. 

28. I det udsendte høringsmateriale indgik restafskrivningen på tidspunktet for 

demontering i forhøjelsen, men ved en fejl blev de efterfølgende års sparede af-

skrivninger ikke modregnet i efterfølgende års forhøjelser. Sekretariatet finder, at 

denne modregning af sparede afskrivning burde have fremgået af høringsudkastet. 

29. Sekretariatet har efter 1. høringsperiode imødekommet bemærkninger fra 

DONG Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) og DE vedr. tilføjelse af mang-

lende indtægtsrammeforhøjelse svarende til et halvt års omkostninger til løbende 

drift og vedligeholdelse i det sidste halve år af investeringens levetid, jf. afsnit 

6.3.2. 

30. For at være konsistent i hvornår de forskellige elementer af forhøjelsen tilfal-

der virksomheden, har sekretariatet derudover justeret perioden for forhøjelsen 

som følge af merafskrivninger, således at forhøjelsen løber over en 15-årig periode 

startende fra medio idriftsættelsesåret, jf. afsnit 6.3.1. 

31. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 17. august 2015 et udkast til 

afgørelse samt beregningsmodellen i anden høring hos netvirksomhederne med 

frist d. 25. august 2015. 

32. Anden høring og den deraf følgende dialog har alene givet anledning til 

mindre justeringer i beregningsmodellen, heriblandt justering af beregningen af 

forrentningen af den reguleringsmæssige anlægssum og formlen for annuiteten af 

den sparede alternative investering (½ års annuitet). 

33. Sekretariatet har adresseret de indkomne høringssvar fra anden høring i bilag 

10. 
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5. LOVGRUNDLAG 

34. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 

de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sags-

fremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrette-

lagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og 

bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og de lidt blødere retskilder som 

litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betyd-

ning, retskilden har for den samlede vurdering – således citeres retskilder, der 

anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i 

gennemgangen. 

35. Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med 

reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirk-

somheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

(indtægtsrammebekendtgørelsen), som er udstedt med hjemmel i bl.a. § 70 i lov-

bekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 (elforsyningsloven). 

36. Målerbekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 20, stk. 2, § 22, stk. 4, § 28, stk. 

3, og § 70, stk. 2, i elforsyningsloven. 

37. Af § 20, stk. 1-2, i elforsyningsloven fremgår: 

§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elek-

tricitet med tilhørende ydelser, herunder 

1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, 

2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 

3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i elfor-

syningsnettet og 

4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet. 

 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat 

udvalg fastsætte regler om udskiftning eller opgradering af eksisterende elmålere til fjernaflæste 

målere. 

 

38. Forhøjelse for meromkostninger som følge af en fremrykning af udskiftningen 

af målerne i tid i forhold til virksomhedernes forventede udskiftningstakt af deres 

eksisterende målere, jf. lovbemærkningerne til L 642/ 2013:  

Til nr. 1 

(§ 20) 

Med den foreslåede nye bestemmelse i stk. 2, får klima- energi- og bygningsministeren mulighed 

for at fastsætte regler, der sikrer, at der udrulles fjernaflæste elmålere til hele landet. Forpligtelsen 

vil blive pålagt netselskaberne. Hjemlen giver mulighed for, at ministeren kan fastsætte regler om 

såvel udskiftning som opgradering af eksisterende målere. Ministeren vil ligeledes kunne fastsæt-

te bestemmelser om tidshorisonten for udskiftningens eller opgraderingens gennemførelse. Efter 

forslaget skal reglerne forinden forelægges et af Folketinget nedsat udvalg til godkendelse. 

 

Der er ikke truffet endelig beslutning om en hel eller delvis udrulning af fjernaflæste målere og i 

givet fald inden for hvilken tidshorisont. Såfremt der træffes en sådan beslutning, vil der være be-

hov for klare regler for investeringen og tidshorisonten for dens gennemførelse. Såfremt der træf-

fes beslutning om generel udrulning af fjernaflæste målere, vil det være nyttigt, at der med kort 

varsel kan etableres det nødvendige grundlag for udstedelse af et pålæg til netvirksomhederne. 

Dette sikres med den foreslåede bestemmelse. 
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I henhold til indtægtsrammereguleringen af netvirksomhederne vil et pålæg indebære, at Energi-

tilsynet efter ansøgning midlertidigt kan forhøje virksomhedernes indtægtsrammer med et beløb 

svarende til de meromkostninger, som et pålæg vil medføre. Det er dels meromkostninger som 

følge af, at fjernaflæste målere er dyrere end elektroniske målere uden fjernaflæsning, dels mer-

omkostninger som følge af en fremrykning af udskiftningen af målerne i tid i forhold til virksomhe-

dernes forventede udskiftningstakt af deres eksisterende målere (sekretariatets understregning). 

 

39. Af § 22, stk. 4, i elforsyningsloven, som træder i kraft med engrosmodellen, 

fremgår: 

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af be-

stemmelserne i stk. 1-3, herunder bl.a. regler om måling af elektricitet, regler om virksomheder-

nes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sik-

re bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse 

af nærmere angivne fællesomkostninger. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte 

regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, nr. 5, skal ske efter udbud, og regler for 

udbuddets afholdelse samt for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver. 

 

40. Af § 28, stk. 3, i elforsyningsloven fremgår: 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og ud-

førelsen af de opgaver, som påhviler Energinet.dk i medfør af ovenstående bestemmelser. 

 

41. Af § 70, stk. 2 og stk. 3, i elforsyningsloven fremgår: 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berør-

te virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at tarif-

ferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, 

idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og af-

skrives. Indtægtsrammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af 

den kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventuelt 

med modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksiste-

rende anlæg, vil indtægtsrammen blive forhøjet med et beløb, der dækker forrentning, afskrivning 

samt drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen. Virksomheden kan vælge, at beregningen sker 

som en varig eller en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes 

som en annuitet, vil forhøjelsen være varig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et 

serielån, bortfalder forhøjelsen ved udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investe-

ringer i anlægget vil der ske en fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen 

sker, så den afspejler en annuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger til nedtag-

ning af det erstattede anlæg og efterlevelse af myndighedskrav i forbindelse hermed. Ved bereg-

ningen af forhøjelsen skal der ske modregning af et beløb, der dækker kassationsværdien af det 

erstattede anlæg. Der skal endvidere ske modregning af et beløb, der dækker de omkostninger, 

som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville have haft til drift, vedli-

geholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede anlæg fortsat skulle have 

været drevet med uændret funktionalitet. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 

2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. Afvikling af denne under-

dækning skal være afsluttet senest ved udgangen af 2010. 

 

Stk. 3. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der indgår som en inte-

greret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samlede anlæg 

nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. Endvidere omfatter nødvendige nyinveste-

ringer væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsy-

ningssikkerheden, kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikker-

heden, og kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en for-

udsætning for ændring af indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat efter den 1. januar 

2005, eller at netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed har erhvervet an-

lægget efter denne dato. 
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42. Fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i § 2, stk. 1, i målerbe-

kendtgørelsen kompenseres i henhold til § 70, stk. 7, 1. pkt., i elforsyningsloven 

og udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder 

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. 

pkt., i elforsyningsloven, jf. § 9, stk. 2 og 3, i målerbekendtgørelsen: 

Stk. 7. Ved pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, der indebærer en væsentlig fremskyndelse 

af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasninger af eksisterende anlæg, kan 

Energitilsynet forhøje virksomhedens indtægtsramme med et beløb, der kompenserer for eventu-

elle afholdte meromkostninger ved fremskyndelsen. Energitilsynet kan endvidere forhøje ind-

tægtsrammen med et beløb, der kompenserer for væsentlige meromkostninger som følge af på-

læg fra myndigheder, som ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. § 20, stk. 1, og som 

ikke er omfattet af § 70, stk. 3. Energitilsynet kan forud for sin afgørelse indhente udtalelse fra 

Energistyrelsen om, hvorvidt der er tale om forpligtelser, der går ud over den generelle forpligtel-

se i henhold til § 20, stk. 1. 

 

43. Målerbekendtgørelsens anvendelsesområde fremgår af målerbekendtgørelsens 

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1358/2013: 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på netvirksomheders fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet hos slutbrugere. 

Stk. 2. Ved slutbruger forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, hvis levering 

eller aftag af elektricitet i nettet er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag 

af elektricitet i nettet, jf. § 20, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning. 

 

44. Netvirksomhedernes krav om idriftsættelse af fjernaflæste målere fremgår af 

målerbekendtgørelsens §§ 2-3: 

§ 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste 

elmålere hos alle slutbrugere. 

Stk. 2. Fjernaflæste elmålere skal opfylde kravene i §§ 4-7, jf. dog § 11. 

Stk. 3. En fjernaflæst elmåler, der opfylder kravene i §§ 4-7, kan ikke udskiftes med en elmåler, 

som ikke opfylder disse krav. 

§ 3. Ved installation af fjernaflæste elmålere hos slutbrugere skal netvirksomhederne informere 

og rådgive slutbrugerne om anvendelsen af fjernaflæste elmålere og potentialet for brugen af dis-

se. 

 

45. I målerbekendtgørelsen fremgår det af §§ 4-7, hvilke tekniske krav de fjernaf-

læste målere skal opfylde: 

§ 4. En fjernaflæst elmåler skal kunne 

1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en re-

gistrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller, 

2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem, og 

3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning. 

Stk. 2. Målersystemet skal kunne registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel 

fra netvirksomheden overføre afbrudsdata. 

 

§ 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering 

af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste 

elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af 

elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt. 

 

§ 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses 

netvirksomhedernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energi-

net.dk. 
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Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksom-

heden. 

 

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til 

den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5. 

Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende. 

Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber 

eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksom-

heden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger. 

Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste el-

måler. 

 

46. Af målerbekendtgørelsens § 8 fremgår det ydermere, at netvirksomhederne 

skal indsende timemålte forbrugsdata til datahubben fra de fjernaflæste målere, når 

Energinet.dk har udstedt markedsforskrifter for timeafregning af alle slutbrugere. 

§ 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhe-

dernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Ener-

ginet.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for Energinet.dk’s udste-

delse af forskrifter, der indfører en model for timeafregning af alle slutbrugere. 

 

47. Energitilsynets forpligtelser i forhold til netvirksomhedernes investeringer i 

fjernaflæste målere fremgår af § 9, i målerbekendtgørelsen: 

§ 9. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har do-

kumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, i henhold 

til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-

onsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. 

Stk. 2. Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfri-

sten i § 2, stk. 1, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 1. pkt. i lov om elforsyning. Kompensatio-

nen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4. 

Stk. 3. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæ-

ste elmålere, der opfylder kravene i §§ 4-7, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om 

elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 

4. 

Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af regulerings-

prisen som følge af dokumenterede meromkostninger. Ved fastsættelsen heraf tager Energitilsy-

net blandt andet hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes 

sparede omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 

vil være en elektronisk ikke-fjernaflæst elmåler. 

Stk. 5. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse 

af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om el-

forsyning. 

Stk. 6. På baggrund af Energinet.dk’s forskrifter, jf. § 8, stk. 1, fastsætter Energitilsynet standardi-

serede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af øgede driftsomkostninger, 

jf. stk. 5. 

Stk. 7. Netvirksomhederne kan alene ansøge Energitilsynet om kompensation for dokumenterede 

meromkostninger, jf. stk. 1, én gang årligt for meromkostninger i det foregående regnskabsår. 

Retten til at få godkendt en indtægtsrammeforhøjelse som følge af meromkostningerne bortfal-

der, såfremt ansøgningen ikke foreligger i Energitilsynet senest den 31. maj i regnskabsaflæggel-

sesåret. 

 

48. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser fremgår af målerbekendtgørelsens 

§§ 10-11: 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2013. 

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 783 af 29. juni 2011 om måling af elektricitet i slut-

forbruget. 
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§ 11. De fjernaflæste elmålere, der allerede er idriftsat på tidspunktet for bekendtgørelsens ikraft-

træden, men ikke opfylder alle kravene i §§ 4-7, kan forblive i drift i de pågældende elmåleres 

restlevetid, såfremt de kan benyttes til indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben, jf. § 

8, stk. 1. 

Stk. 2. I målersystemer med fjernaflæste elmålere som nævnt i stk. 1, finder § 2, stk. 2, ikke an-

vendelse ved udskiftning af enkelte defekte fjernaflæste elmålere og tilslutning af nye fjernaflæste 

elmålere. 

 

49. Idriftsættelse, indtægtsramme samt reguleringspris er defineret i indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 2: 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 

[…] 

9) Idriftsættelse: Et anlæg anses for idriftsat fra det tidspunkt, hvor anlægget er spændingssat. 

Såfremt der herefter har været et dokumenteret behov for supplerende tests eller tilpasninger af 

anlægget, kan tidspunktet i reguleringsmæssig henseende udskydes i op til 2 uger. 

[…] 

11) Indtægtsramme: Økonomisk ramme for hver enkelt virksomhed i et reguleringsår. 

[…] 

21) Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kWh leveret elektricitet, der udmeldes af 

Energitilsynet til virksomheden. 

 

50. Reguleringsprisindekset er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen § 7, stk. 

1: 

§ 7. Reguleringspriser og rådighedsbeløb reguleres ved anvendelse af et sammenvejet indeks 

med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for 

ansatte i industrien (ILON2). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk 

vareforsyning (PRIS10). Energitilsynet udmelder kvartårligt det sammenvejede indeks. Ved be-

regningen af en virksomheds årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, henholdsvis en virksomheds år-

lige rådighedsbeløb, jr. § 2, nr. 26, anses ændringer i det sammenvejede indeks at have virkning 

fra den første dag i det næstfølgende kvartal. 

 

51. Nødvendige nyinvesteringer behandles efter indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 15: 

§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 

virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nød-

vendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 19, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift 

af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af regule-

ringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 

Stk. 2. Kapitalen opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven, dog indregnes ikke evt. fremtidige 

omkostninger til nedtagning af anlægget og evt. fremtidig retablering samt eventuel kassations-

værdi. I kapitalen indgår dokumenterede sædvanlige byggerenter. Virksomheden kan ved opgø-

relsen af kapitalen vælge, om eventuelle tilslutningsbidrag skal modregnes i værdien. 

Stk. 3. Kapitalen forrentes med den på idriftsættelsestidspunktet gældende lange byggeobligati-

onsrente, jf. § 2, nr. 12, plus 1 pct. point. 

Stk. 4. Virksomheden vælger for hver nyinvestering, om forhøjelsen af indtægtsrammen skal ske 

som en annuitet, hvor forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil være varig, eller 

efter principperne om serielån, hvorved forhøjelsen vil løbe over anlæggets levetid, jf. stk. 6. 

Stk. 5. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil værdien af 

nyinvesteringen blive forhøjet med omkostninger til nedtagning af det eksisterende anlæg, herun-

der myndighedspålagte omkostninger i forbindelse hermed. Der skal ske modregning af kassati-

onsværdien af det erstattede anlæg. Ved beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen eller 

rådighedsbeløbet vil der endvidere ske modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedli-

geholdelse og fornyelse af eksisterende anlæg ud fra standardiserede værdier. 

Stk. 6. Til brug for beregningerne fastsætter Energitilsynet standardlevetider for luftledningsan-

læg, kabelanlæg, transformerstationer mv. samt anlægskategorier f.eks. i henhold til spændings-

niveauer. 
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Stk. 7. For de fastsatte anlægskategorier fastsætter Energitilsynet til brug for beregningerne end-

videre gennemsnitlige omkostninger til drift, vedligeholdelse og fornyelse af luftledningsanlæg og 

andre anlæg, der udskiftes som led i kabellægning af luftledninger. For kabelanlæg og andre 

nødvendige nyinvesteringer fastsætter Energitilsynet alene forventede gennemsnitlige omkost-

ninger til drift og vedligeholdelse. 

Stk. 8. Energitilsynet gennemgår hvert tredje år standardlevetider, gennemsnitlige omkostninger 

og anlægskategorier, jf. stk. 6 og 7, med henblik på eventuel justering på basis af indhøstede er-

faringer og den teknologiske udvikling. 

Stk. 9. Såfremt en virksomhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt 

fastsatte anlægskategorier, kan virksomhedens egne dokumenterede omkostninger anvendes i 

beregninger efter denne paragraf efter godkendelse af Energitilsynet. 

 

52. Energitilsynet har i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 

om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer truffet afgørelse om (jf. 

punkt 22-27): 

For nødvendige nyinvesteringer som der ikke er truffet bindende økonomiske dispositioner for in-

den 8. oktober 2008 træffer Energitilsynet afgørelse om, at der i opgørelsen af forøgelsen af ind-

tægtsrammen som følge af en nødvendig nyinvestering skal anvendes de(n) i dette notat fastsat-

te: 

- aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg på for-

skellige spændingsniveauer, jf. tabel 1, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6. 

- gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de forskellige aktivkategorier 

for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen, § 15, stk. 7. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 

præsenteret i tabel 1. 

- standardlevetider for de forskellige aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksi-

sterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 6. Standardlevetiderne 

er præsenteret i tabel 2. 

- sparede omkostninger til fornyelse af netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. 

- nye økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Dette indebærer, at netselskaberne skal 

indhente et skriftligt tilbud på kassationsværdien af et erstattet luftledningsanlæg. Derudover vil 

netselskabernes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, eventuelle sparede drifts- og vedli-

geholdelsesomkostninger samt eventuelle nye indtægter blive pristalsreguleret med regulerings-

prisindekset i stedet for en konstant inflation på 3 pct. som ved den nuværende model.   
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6. VURDERING 

53. Det fremgår af målerbekendtgørelsens § 9, at Energitilsynet efter ansøgning 

kan forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har dokumenterede mer-

omkostninger som følge af pålæggene i målerbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2, og 

§ 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for net-

virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsy-

ning. 

54. Energitilsynet har d. 23. juni 2010 truffet afgørelse om opdatering af økono-

misk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer. Fjern-

aflæste målere er også investeringer idriftsat af netvirksomheder, hvortil der skal 

beregnes forhøjelse af reguleringsprisen. Sekretariatet finder derfor, at modellen 

for beregning af forhøjelser som følge af krav om investeringer i fjernaflæste må-

lere kan tage udgangspunkt i den model, der anvendes i beregningen af forhøjelser 

som følge af nødvendige nyinvesteringer. 

55. Sekretariatet vurderer derfor, at modellen for forhøjelse af reguleringsprisen 

(og deraf indtægtsrammen) i forbindelse med netvirksomhedernes investering i 

fjernaflæste målere i hovedtræk skal følge principperne i den model, der anvendes 

til beregning af indtægtsrammeforhøjelser i forbindelse med nødvendige nyinve-

steringer. Dvs. modellen for beregning af kompensation for meromkostninger 

følger overordnet de principper, der er fastsat i Energitilsynets model for godken-

delse af nødvendige nyinvesteringer (vedlagt som bilag 5). 

56. Forskelle i beregninger og antagelser mellem modellen for forhøjelse af regu-

leringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste må-

lere og modellen for nødvendige nyinvesteringer er præsenteret i bilag 4. 

57. Det medfører, at metoden for beregning af kompensation for meromkostnin-

ger, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 2-3, tager højde for forrentning, afskriv-

ning samt omkostninger til drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen, jf. elforsy-

ningslovens § 70, stk. 2. 

58. Sekretariatet har ved gennemgangen af modellen opdelt vurderingen i afsnit 

om: 

1. Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer 

som følge af tidsfristen i målerbekendtgørelsens § 2, stk. 1, jf. målerbe-

kendtgørelsens § 9, stk. 2 (uddybes i afsnit 6.2) 

2. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af el-

målere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgø-

relsens §§ 4-7, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3 (uddybes i afsnit 6.3) 

3. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk 

om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. målerbekendtgørelsens § 9, 

stk. 5 (uddybes i afsnit 6.4) 
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59. Sekretariatet har i bilag 2 illustreret den valgte model ved udvalgte eksempler. 

I bilag 2 illustreres således konsekvenserne af de vurderinger, der gennemgås i 

afsnit 6.2-6.5. 

60. I vurderingen vil der blive anvendt en række definitioner og fagtermer, der kan 

kræve en nærmere forklaring. Disse definitioner mv. er præsenteret i afsnit 6.1. 

 

6.1. DEFINITIONER 

61. I dette afsnit gennemgås anvendte definitioner og fagtermer. Gennemgangen er 

opstillet i punktform og alfabetisk. De anvendte definitioner og fagtermer er til 

dels definitioner fra indtægtsrammebekendtgørelsen mm. og til dels definitioner 

anvendt i Sekretariatet for Energitilsynets øvrige sagsbehandling. Sekretariatet 

henviser til bekendtgørelsens bestemmelser samt Energitilsynets tidligere afgørel-

ser, hvor det er relevant. 

62. En oversigt over hvilke antagelser, der er hhv. generelle og virksomhedsspeci-

fikke, fremgår af bilag 3. 

63. I afsnit 6.1.2 og afsnit 6.1.3 følger sekretariatets vurdering af, hvilke målere, 

der er omfattet af påbuddet samt en beskrivelse af netvirksomhedernes ansøg-

ningsprocedure. 

6.1.1. ANVENDTE FAGTERMER 

64. Afskrivningsperioden for fjernaflæste målere er fastsat til 15 år, jf. målerbe-

kendtgørelsens § 9, stk. 4. 

65. Den alternative investering i forhold til en fjernaflæst måler er i perioden frem 

til 31. december 2020 en elektronisk måler uden fjernaflæsning, jf. målerbekendt-

gørelsens § 9, stk. 4. 

66. Anlægssummen er de samlede faktisk afholdte og aktiverede omkostninger ved 

udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder 

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. De samlede aktiverede omkostninger 

består af den dokumenterede, faktiske anlægsomkostning til målerinvesteringen 

som udgøres af projekteringsomkostninger, omkostninger til målerindkøb, demon-

teringsomkostninger, monteringsomkostninger, omkostninger til installation samt 

omkostninger til etablering af datakommunikations- og valideringssystemer med 

tilhørende IT-løsninger. Anlægssummen følger i store træk anlægssummen, der 

anvendes i modellen for nødvendige nyinvesteringer, jf. punkt 194 i Energitilsy-

nets afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 

67. En annuitet er en betegnelse for en beløbsrække, der indebærer, at de enkelte 

betalinger forfalder med lige store tidsintervaller. 
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68. Datahjemtagningssystem eller fjernaflæsningssystem er et it-system, der 

transmitterer målerdata fra slutbrugeren til netvirksomheden
1
. Hvis netvirksomhe-

dens datahjemtagningsudstyr bliver brugt af andre forsyningsarter, skal netvirk-

somheden modregne betaling/bidrag, der eventuelt er modtaget i forbindelse med 

installationen af elmålerne og/eller datahjemtagningssystemet, i anlægssummen. 

69. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger omfatter omkostninger til drift og 

vedligeholdelse af elmålerne, datahjemtagningssystemer og eventuelle strøm- og 

spændingstransformere samt målertavler m.m., der er ejet af netvirksomheden. 

Derudover omfatter driftsomkostningerne eventuelle omkostninger til måleopera-

tør, omkostninger til stikprøvekontrol og udskiftning af elmålere, som kontrolleres 

ved periodisk totalkontrol eller permanent overvågning, øvrige omkostninger ved 

indhentning og validering af måledata
2
. 

70. Fjernaflæste målere er elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens 

§§ 4-7. Afgrænsningen af en fjernaflæst elmåler omfatter også det datahjemtag-

ningsudstyr, der er nødvendigt for at anvende den fjernaflæste måler. 

71. Forrentningssatsen (rente) er fastsat til den gennemsnitlige lange byggeobliga-

tionsrente i idriftsættelsesåret plus 1 procentpoint, jf. boks 1 i Energitilsynets afgø-

relse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 

72. Forventet levetid er det antal år, som det forventes, at en måler, der opfylder 

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, er i drift. Energitilsynet tager hensyn til 

en forventet levetid på 15 år for elmålerne, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4. 

73. Idriftsættelsestidspunkt er den dato, hvor investeringen bliver idriftsat. Et an-

læg anses for idriftsat fra det tidspunkt, hvor anlægget er spændingssat, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 9.  

74. Ikke-fjernaflæste målere er elmålere, der ikke opfylder kravene i målerbe-

kendtgørelsens §§ 4-7. 

75. Indtægtsrammen er den økonomiske ramme for hver enkelt netvirksomhed i et 

reguleringsår, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 11. Indtægtsrammen for 

en netvirksomhed er overordnet bestemt ved produktet af netvirksomhedens pris-

talsregulerede reguleringspris og netvirksomhedens leverede mængde strøm i det 

pågældende år. 

76. Inflation er et udtryk for en løbende generel prisstigning på varer og tjeneste-

ydelser. Inflationen er i reguleringsmæssig henseende givet ved ændringer i regu-

 
1 Datahjemtagningssystemer til fjernaflæste målere er senest omtalt i Energitilsynets afgørelse af 16. december 

2014 om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 (se afgørelsens bilag 5). 

2 Hvis netvirksomheden som led i arbejdet med smart grid har installeret yderligere udstyr på netstationer for at 

samle og formidle oplysninger om driften af elnettet, skal disse ekstraudgifter ikke medtages i drifts- og vedlige-

holdelsesomkostningerne til fjernaflæste elmålere, da disse egenskaber ligger udenfor kravene i målerbekendtgø-

relsens §§ 4-7. 
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leringsprisindekset (den forventede fremtidige udvikling i reguleringsprisindek-

set). Den forventede inflation i nærværende model fastsættes på baggrund af den 

løbende 5 årige gennemsnitlige udvikling i reguleringsprisindekset
3
. Denne anta-

gelse er en afvigelse i forhold til antagelsen i den økonomiske model for nødven-

dige nyinvesteringer, hvor inflationssatsen ikke har været opdateret siden 2010.  

77. Omkostningsækvivalenter for fjernaflæste målere er et udtryk for de gennem-

snitlige årlige omkostninger til hhv. drift og afskrivning af en fjernaflæst måler. 

Omkostningsækvivalenter er synonym til de standardiserede forudsætninger, der 

fremgår af målerbekendtgørelsens § 9, stk. 2-4. 

78. Nutidsværdien af en fremtidig investering er den tilbagediskonterede værdi af 

en række fremtidige anlægsomkostninger. Nutidsværdi er et almindeligt økono-

misk fagbegreb. 

79. Nutidsværdien af sparede omkostninger til den alternative investering er den 

tilbagediskonterede værdi af den sparede fremtidige anlægssum. 

80. Reguleringsmæssig anlægssum
4
 er den reguleringsmæssige værdi af investe-

ringen (kapitalen) og defineres som anlægssummen til fjernaflæste målere. 

81. Reguleringsprisen for en netvirksomhed er bestemt ved netvirksomhedens 

pristalsregulerede driftsmæssige indtægter i 2004 divideret med netvirksomhedens 

leverede mængde elektricitet i 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 

21. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har do-

kumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i målerbekendtgørelsens § 

2, stk. 1-2, og § 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægts-

rammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af 

lov om elforsyning, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 1. 

82. Reguleringsprisindekset er det prisindeks, der anvendes til at pristalsregulere 

netvirksomhedernes reguleringspriser. Reguleringsprisindekset er et sammenvejet 

indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks 

Statistiks lønindeks for ansatte i industrien. Materialeindekset er Danmarks Stati-

stiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning. Energitilsynet udmelder kvartårligt 

det sammenvejede indeks, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 1. 

83. Restafskrivning er den på demonteringstidspunktet bogførte værdi af den de-

monterede måler, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. Rest-

afskrivningen indgår som en del af netvirksomhedens reguleringsregnskab. Rest-

afskrivning er en omkostning, som afholdes af netvirksomhederne på tidspunktet 

for demontering. 

 
3 Inflationssatsen har tidligere været fastsat på baggrund af den gennemsnitlige udvikling i reguleringsprisindek-

set i perioden 2004-2009, jf. punkt 265 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 

4 Reguleringsmæssig anlægssum er et begreb svarende til begrebet reguleringsmæssig anlægssaldo, der anvendes 

i forbindelse med afgørelser om indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer som udtryk 

for den kapital, der bliver forrentet og afskrevet over investeringens levetid. 
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84. Restlevetid er en betegnelse, som sekretariatet anvender for den gennemsnitli-

ge økonomiske/regulatoriske restlevetid, som netvirksomheden ved ansøgning har 

skønnet/beregnet for de demonterede ikke-fjernaflæste målere. Den økonomi-

ske/regulatoriske restlevetid indgår i beregningen af nutidsværdien af sparede om-

kostninger til den alternative investering. Netvirksomheden indsender en redegø-

relse for principperne bag skønnet/beregningen af restlevetiden i forbindelse med 

sin ansøgning
5
. Der skelnes i andre sammenhænge mellem teknisk og økono-

misk/regulatorisk levetid. Den tekniske levetid er den tid, en måler rent teknisk 

kan leve, og denne kan således variere fra måler til måler. Den økonomi-

ske/regulatoriske restlevetid er derimod i de her anvendte beregninger fast og vil 

som udgangspunkt være forskellig fra den tekniske levetid, der kan variere. 

85. Restværdien på den alternative investering udgør den restværdi, den alternati-

ve investering ville have haft ved udløbet af den nye investerings levetid. 

86. Sparede omkostninger til den alternative investering er nutidsværdien af spa-

rede omkostninger til den alternative investering i ikke-fjernaflæste elektroniske 

elmålere. Sparede omkostninger er således et udtryk for de omkostninger netvirk-

somheden ville have haft, idet netvirksomhedens elektroniske ikke-fjernaflæste 

målere oprindeligt skulle have været udskiftet med nye elektroniske ikke-

fjernaflæste målere ved levetidens udløb. De sparede omkostninger beregnes på 

baggrund af en standardiseret værdi for omkostningen til installation af en ikke-

fjernaflæst måler på 902 kr. (2014-priser)
6
 samt den økonomiske restlevetid på 

netvirksomhedens målere, der udskiftes med fjernaflæste målere.  

87. Tilbagediskonteringsraten er fastsat til den gennemsnitlige lange byggeobliga-

tionsrente i idriftsættelsesåret plus 1 procentpoint jf. punkt 193 i Energitilsynets 

afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 5). 

6.1.2. MÅLERE OMFATTET AF MÅLERBEKENDTGØRELSEN 

88. Ifølge målerbekendtgørelsens § 2 skal netvirksomhederne sikre, at der inden 

den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere, som 

opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, jf. dog overgangsbestemmelsen 

i målerbekendtgørelsens § 11. 

89. Ifølge målerbekendtgørelsens § 11, stk. 1 kan fjernaflæste målere, der allerede 

er idriftsat på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, men ikke opfylder 

alle kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7 forblive i drift i de pågældende elmå-

leres restlevetid, såfremt de kan benyttes til indsendelse af timemålte forbrugsdata 

til datahubben, jf. målerbekendtgørelsens § 8, stk. 1.  

 
5 De demonterede ikke-fjernaflæste målere er installeret i forskellige år og er hhv. mekaniske målere og elektroni-

ske ikke-fjernaflæste målere. Netvirksomhederne estimerer derfor en samlet gennemsnitlig økonomisk restleve-

tid, der tager højde for, at elmålerne skulle have været udskiftet på forskellige tidspunkter. 

6 Omkostningerne til installation af en ikke-fjernaflæst måler på 902 kr. (2014-priser) er fastsat på baggrund af en 

spørgeskemaundersøgelse, som Sekretariatet for Energitilsynet foretog i november 2014 vedr. omkostninger til 

ikke-fjernaflæste målere, jf. bilag 1. 
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90. Bestemmelsen i målerbekendtgørelsens § 11, stk. 1 skal sikre forbrugerne mod 

unødvendige omkostninger til udskiftning af fuldt funktionsdygtige fjernaflæste 

elmålere med timeregistrering. Dette kan eksempelvis være en netvirksomhed, 

hvor de opsatte målere kan fjernaflæses og anvendes til timeafregning, men hvor 

målerne ikke lever op til de specifikke tekniske krav, f.eks. kravene om at måleren 

skal besidde en ekstra port og kunne vise effektmåling. 

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

således kvalificere til forhøjelse af indtægtsrammen, jf. lovbemærkningerne til § 

20 i elforsyningsloven, jf. L 642/ 2013. 

92. Energistyrelsen begrunder dette med, at hensynet bag bestemmelsen i måler-

bekendtgørelsens § 9, stk. 4, er, at der ikke må ske forskelsbehandling mellem 

netvirksomheder, der allerede har installeret fjernaflæste målere og netvirksomhe-

der, som alene har installeret elektroniske ikke-fjernaflæste målere før bekendtgø-

relsens ikrafttrædelse. 

93. Ifølge målerbekendtgørelsens § 11, stk. 2 finder målerbekendtgørelsens § 2, 

stk. 2 ikke anvendelse i målersystemer med fjernaflæste målere som nævnt i må-

lerbekendtgørelsens § 11, stk. 1, ved udskiftning af enkelte defekte fjernaflæste 

målere og tilslutning af nye fjernaflæste målere. 

94. Det fremgår af målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3, at investeringer, der kan give 

anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, omfatter udskiftning eller opgrade-

ring af målere til fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørel-

sens §§ 4-7, jf. dog overgangsbestemmelsen i målerbekendtgørelsens § 11.  

95. Samlet set er der tale om, at udskiftning af fjernaflæste målere, der opfylder 

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

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, kan give anledning til en forhøjelse af 

reguleringsprisen, dog kompenseres netvirksomhederne i dette tilfælde ikke for 

meromkostninger som følge af fremskyndelse, jf. afsnit 6.2. 

96. Et eksempel på udskiftning af fjernaflæste målere, der erstattes med fjernaflæ-

ste målere kan være, at en netvirksomhed har installeret fjernaflæste målere i ek-

sempelvis 2007, der allerede opfylder alle betingelser i målerbekendtgørelsens §§ 

4-7. Disse fjernaflæste målere vil i 2019 alene have en økonomisk restlevetid på 2 

år. Det kan i et sådant tilfælde være økonomisk fordelagtigt for en netvirksomhed 

at udskifte de fjernaflæste målere et par år inden udløbet af den økonomiske rest-

levetid og således kunne ansøge om en forhøjelse af indtægtsrammen. Netvirk-

somheden bliver i dette tilfælde dog ikke kompenseret for fremskyndelsen af inve-

steringen, hvilket uddybes i afsnit 6.2. 

97. Alle ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i 

fjernaflæste målere skal indeholde dokumentation for meromkostninger, jf. § 9, 

stk. 7 i bekendtgørelsen. Sekretariatet vil således vurdere hver ansøgning konkret 

fra gang til gang på grundlag af fremlagte bilag. 
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6.1.3. ANSØGNINGSPROCEDURE 

98. Netvirksomhederne vil investere i fjernaflæste målere frem mod udgangen af 

2020. Netvirksomhederne skal hvert år senest den 31. maj i regnskabsaflæggelse-

såret indsende en ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af inve-

stering i fjernaflæste målere i det foregående regnskabsår, jf. målerbekendtgørel-

sen § 9, stk. 7. 

99. Til brug for fastsættelsen af forhøjelsen af reguleringsprisen indberetter net-

virksomhederne følgende oplysninger for regnskabsaflæggelsesåret: 

 Antal elmålere, som er udskiftet/opgraderet til fjernaflæste elmålere, der op-

fylder kravene i §§ 4-7 i målerbekendtgørelsen (stk.) 

 De samlede aktiverede anlægsomkostninger (kr.) 

 Restafskrivning for evt. demonterede målere, der ikke opfylder kravene i §§ 

4-7 i målerbekendtgørelsen (kr.) 

 Restlevetiden på evt. demonterede målere, der ikke opfylder kravene i §§ 4-7 i 

målerbekendtgørelsen (år) 

 

100. Til brug for ansøgningen indsender netvirksomhederne endvidere dokumen-

tation for antal målere (f.eks. udtræk fra anlægskartotek) samt restlevetiden af de 

demonterede målere (f.eks. udtræk fra anlægskartotek eller redegørelse for prin-

cipperne bag et skøn/beregning af den regulatoriske og/eller tekniske restlevetid). 

Netvirksomhederne skal vedlægge en bilagsoversigt. 

101. Hvis netvirksomhedens datahjemtagningsudstyr bliver brugt af andre forsy-

ningsarter, skal netvirksomheden modregne betaling/bidrag, der eventuelt er mod-

taget i forbindelse med installationen af elmålerne og/eller datahjemtagningssy-

stemet, i anlægssummen. 

102. Målere opsat i perioden fra den 10. december 2013 til den 31. december 2013 

indberettes som målere opsat i 2014. En evt. forhøjelse af reguleringsprisen for 

investering i fjernaflæste målere i 2013 vil således ske fra og med reguleringsåret 

2014. 

103. Fjernaflæste målere, der opfylder kravene i §§ 4-7 i målerbekendtgørelsen, 

opsat før målerbekendtgørelsens ikrafttræden den 10. december 2013 giver ikke 

anledning til forhøjelse. Udskiftning af fjernaflæste målere anses dog som opgra-

dering og kan således kvalificere til forhøjelse af indtægtsrammen, jf. lovbemærk-

ningerne til § 20 i elforsyningsloven, jf. L 642/ 2013. 

 

6.2. MEROMKOSTNINGER VED FREMSKYNDELSE 

104. Dette afsnit vedrører meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer 

som følge af tidsfristen i målerbekendtgørelsens § 2, stk. 1, jf. målerbekendtgørel-

sens § 9, stk. 2. 
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105. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at meromkostninger ved fremskyndel-

se af investeringen omfatter omkostninger til restafskrivning på demonterede må-

lere, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. Restafskrivningen 

er en omkostning, som svarer til den bogførte værdi af den demonterede måler på 

tidspunktet for målerens demontering. Restafskrivningen afholdes af netvirksom-

hederne på tidspunktet for demontering af de erstattede målere. Omkostningen 

opstår således på dette tidspunkt som følge af investeringens fremskyndelse. Al-

ternativt ville omkostningen afholdes i form af årlige afskrivninger frem til udløbet 

af den regulatoriske levetid. 

106. Sekretariatet vurderer, at der ikke er omkostninger til fremskyndelse i de til-

fælde, hvor investeringen udelukkende består af 1) en opgradering af elmålere til 

fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, idet 

netvirksomhederne i dette tilfælde ikke udskifter målere og derfor ikke har frem-

rykkede omkostninger i form af restafskrivning eller 2) en udskiftning af fjernaf-

læste målere, der allerede opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, da 

kravet om fremskyndelse ikke vil være aktuelt for netvirksomheder, der allerede 

har opsat fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-

7. 

107. Sekretariatet finder, at netvirksomheden skal kompenseres for fremskyndelse 

af udskiftningen i idriftsættelsesåret (år 1), da de tilsvarende omkostninger (restaf-

skrivningen) bogføres i regnskabet samme år (år 1). På den baggrund forhøjes 

reguleringsprisen ekstraordinært i idriftsættelsesåret i forhold til efterfølgende år, 

således at forhøjelsen dækker restafskrivningen. 

108. Restafskrivningen på demonterede målere modregnes samtidig i den regule-

ringsmæssige anlægssum, som afskrives og forrentes over en 15-årig periode. 

Denne modregning sker, da netvirksomhederne fremadrettet sparer denne afskriv-

ning på de demonterede målere. 

109. Med henblik på at vurdere effekten for forbrugerne af den ekstraordinære 

forhøjelse i idriftsættelsesåret, som følger af kompensation for fremskyndelse, har 

sekretariatet anmodet DEE om at estimere, hvor stor en stigning i opkrævningsmu-

ligheden hos forbrugerne, kompensationen forventes at medføre. DEE har hertil 

oplyst, at den forventede forhøjelse på baggrund af kravet om fremskyndelse i 

idriftsættelsesårene udgør ca. 2,0-3,5 pct. af netvirksomhedens samlede indtægts-

ramme. Dette estimat er alene baseret på DEE's omkostninger, men eftersom DEE 

står overfor at skulle installere fjernaflæste målere hos hovedparten af sine forbru-

gere
7
, kan DEE's beregninger efter sekretariatets vurdering lægges til grund for et 

estimat af effekten for forbrugerne. 

110. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at den samlede effekt for forbrugeren 

i forhold til ændringen i netvirksomhedens reguleringspris som følge af kompensa-

tionen er relativ begrænset. 

 
7 DEE's forbrugere udgør hovedparten af det samlede antal forbrugere, der står overfor udskiftning af målere. 
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111. Et eksempel på forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede 

meromkostninger ved fremskyndelse fremgår af bilag 2. 

 

6.3. MEROMKOSTNINGER TIL UDSKIFTNING ELLER OPGRADERING 

112. Dette afsnit vedrører meromkostninger til selve udskiftningen eller opgrade-

ringen af elmålere til fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgø-

relsens §§ 4-7, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3.  

113. Kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7 er udtryk for de tekniske mini-

mumsstandarder for de fjernaflæste målere. 

114. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at dokumenterede meromkostninger til 

udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder 

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7 kan opdeles i: 

 Meromkostninger som følge af øgede anlægsomkostninger (uddybes i afsnit 

6.3.1) 

 Meromkostninger som følge af øgede driftsomkostninger (uddybes i afsnit 

6.3.2) 

 

6.3.1. MEROMKOSTNINGER SOM FØLGE AF ØGEDE ANLÆGSOMKOSTNINGER 

115. Sekretariatet for Energitilsynets finder, at modellen for indtægtsrammeforhø-

jelser i forbindelse med installation af fjernaflæste målere i hovedtræk skal følge 

principperne i den model, der anvendes til beregning af forhøjelser for nødvendige 

nyinvesteringer, jf. punkt 54-55. 

116. Imidlertid adskiller netvirksomhedernes investeringer i fjernaflæste målere 

sig fra nødvendige nyinvesteringer på en række punkter, som betyder, at sekretari-

atet finder det hensigtsmæssigt på nogle punkter at afvige fra modellen for nød-

vendige nyinvesteringer, jf. bilag 4. Et af disse punkter vedrører opgørelsen af den 

reguleringsmæssige anlægssaldo, som bestemmer den 15-årige kompensation for 

afskrivning og forrentning af den fjernaflæste måler.  

117. I modellen for nødvendige nyinvesteringer beregnes den reguleringsmæssige 

anlægssaldo
8
 på baggrund af investeringens anlægssum fratrukket sparede leve-

tidsforlængende omkostninger forbundet med det demonterede anlæg. 

118. Den reguleringsmæssige anlægssaldo i modellen for nødvendige nyinveste-

ringer er udtryk for meromkostningerne forbundet med at investere i et nyt aktiv 

frem for at afholde levetidsforlængende omkostninger til det demonterede anlæg.  

 
8 Reguleringsmæssig anlægssaldo er et begreb, der anvendes i forbindelse med afgørelser om indtægtsrammefor-

højelser som følge af nødvendige nyinvesteringer som udtryk for den kapital, der bliver forrentet og afskrevet 

over investeringens levetid. 
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119. Forhøjelse af indtægtsrammen (og deraf reguleringsprisen) beregnes i model-

len for nødvendige nyinvesteringer som forrentning og afskrivning af den regule-

ringsmæssige anlægssaldo tillagt meromkostninger for drift af det nye anlæg. Den 

reguleringsmæssige anlægssaldo falder hvert år svarende til årets afskrivninger, 

hvilket betyder at forrentningselementet med tiden vil udgøre en mindre del af den 

samlede indtægtsrammeforhøjelse. Det betyder, at de årlige forhøjelser af ind-

tægtsrammen vil være faldende over tid. Eftersom de sparede levetidsforlængende 

omkostninger fratrækkes anlægssummen, inden der beregnes afskrivning og for-

rentning af den resulterende saldo, indebærer modellen for nødvendige nyinveste-

ringer, at de årlige fradrag for de samlede sparede levetidsforlængende omkostnin-

ger også er faldende over tid. 

120. DEE oplyser til sekretariatet ved mail af 4. august 2015, at den faktisk for-

ventede udskiftningsprofil på de eksisterende målere for DEE er påvirket af, at der 

er sket nogle teknologiskift, så den eksisterende målerpark kan opdeles i tre typer 

målere; mekaniske målere fra før 1980 (knap 300.000 målere), mekaniske målere 

fra efter 1980 (ca. 300.000) og elektroniske målere (ca. 400.000 målere).  

121. DEE oplyser, at levetiden for målerne er forskellige for de tre målertyper, 

hvor de nyeste har den korteste forventede levetid. Pga. den historiske udvikling 

(vækst i antallet af kunder) og den kortere forventede levetid på de nyere målere, 

ville netvirksomheden - uden kravet om udrulning - skulle have udskiftet stigende 

mængder af målere i årene fremover. De forventede omkostninger til den alterna-

tive investering er derfor stigende i en periode.  

122. Sekretariatet finder, at samme overordnede udvikling må forventes for de 

øvrige netvirksomheder, dog med forskellige konkrete alternative investeringspro-

filer. 

123. Denne forventede profil for den alternative investering hos netvirksomheder-

ne kan begrunde, at der bør afviges fra den eksisterende model for nødvendige 

nyinvesteringer, når det kommer til tidsprofilen for fradrag af sparede omkostnin-

ger til reinvesteringer i alternativinvesteringen. 

124. Det er sekretariatets vurdering, at en model, der i stedet antager, at de sparede 

omkostninger til den alternative investering er konstante over perioden, i højere 

grad vil følge netvirksomhedernes faktiske reinvesteringsprofiler.  

125. Sekretariatet lægger herved DEE's oplysninger til grund om, at en bagvedlig-

gende profil, hvor netvirksomhederne udskifter et konstant antal målere årligt over 

perioden, vurderes mere retvisende, end en profil, hvor omkostningerne til den 

alternative investering er højest i starten og faldende over perioden. 

126. På den baggrund opgøres anlægsomkostningerne forbundet med henholdsvis 

de nye og de demonterede målere hver for sig i nærværende model for investering 

i fjernaflæste målere. Derved tillades de sparede anlægsomkostninger en anden 

tidsprofil (de sparede anlægsomkostninger antages mere konstant over tid) end de 

nye anlægsomkostninger. 
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127. Den ændrede tidsprofil for de sparede anlægsomkostninger (sparet forrent-

ning og afskrivning) betyder, at fradraget for sparede reinvesteringer vil være 

mindre i starten af perioden, men større i slutningen af perioden. Ændringen bety-

der dermed, at den samlede indtægtsrammeforhøjelse er højere i starten af perio-

den og mindre i slutningen af perioden. Nutidsværdien af indtægtsrammetillægge-

ne for den samlede investering er dog den samme uanset valg af tidsprofil for 

modregningen af de sparede anlægsomkostninger. 

128. Sekretariatet finder, at anlægssummen er defineret ved de samlede faktisk 

afholdte og aktiverede omkostninger ved udskiftning eller opgradering af elmålere 

til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, jf. 

afsnit 6.1.1. 

129. Nutidsværdien af sparede omkostninger til den alternative investering i elek-

troniske ikke-fjernaflæste målere består af nutidsværdien af sparede omkostninger 

til den alternative investering inkl. modregning af nutidsværdien af restværdien på 

den alternative investering ved udløbet af afskrivningsperioden på investeringen i 

fjernaflæste målere
9
. 

130. For at kunne beregne nutidsværdien af sparede omkostninger til den alterna-

tive investering i elektroniske ikke-fjernaflæste målere er der endvidere behov for 

at fastsætte størrelsen af de parametre, der anvendes til at beregne nutidsværdien, 

dvs. inflation og tilbagediskonteringssats, gennemsnitlig økonomisk restlevetid og 

størrelsen af de sparede omkostninger. 

131. Til brug for fastsættelsen af nutidsværdien af sparede omkostninger til den 

alternative investering i ikke-fjernaflæste elektroniske målere forudsættes den 

forventede inflation i nærværende model til at være den løbende 5 årige gennem-

snitlige udvikling i reguleringsprisindekset. I modellen for nødvendige nyinveste-

ringer er inflationssatsen fastsat i 2010 på baggrund af den gennemsnitlige udvik-

ling i reguleringsprisindekset i den seneste 5 årige gennemsnitlige udvikling i re-

guleringsprisindekset. I modellen for nødvendige nyinvesteringer bliver inflations-

satsen dog ikke løbende opdateret ved beregningen af nutidsværdien af sparede 

levetidsforlængende omkostninger
10

, hvilket derfor i nærværende model er en 

afvigelse i forhold til den af tilsynet godkendte model for nødvendige nyinveste-

ringer.
11

 

 
9 Ved en investering i fjernaflæste målere i 2014, hvor de demonterede ikke-fjernaflæste målere har en restlevetid 

på 5 år, havde netvirksomhedens alternative investering (som alternativt skulle idriftsættes på tidspunktet for 

udløbet af de nu demonterede måleres levetid) haft en restværdi primo 2029 på 1/3 af den alternative investerings 

anlægssum. Dette skyldes, at den alternative investering oprindeligt havde haft en levetid løbende fra medio 2019 

til medio 2034. 

10 Sparede levetidsforlængende omkostninger, jf. punkt 149 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 (se bilag 

5), kan sammenlignes med sparede omkostninger til den alternative investering i ikke-fjernaflæste elektroniske 

målere i nærværende model. 

11 For at ensrette modellen for fjernaflæste målere med modellen for nødvendige nyinvesteringer, finder sekretari-

atet dog anledning til at tilpasse modellen for nødvendige nyinvesteringer, således at inflationssatsen i denne 

model også beregnes som den seneste 5-årige udvikling i reguleringsprisindekset.  
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132. For investeringer i fjernaflæste målere idriftsat i 2014 er den anvendte inflati-

onssats derfor fastsat til 1,9 pct. på baggrund af den gennemsnitlige udvikling i 

reguleringsprisindekset i perioden 2010-2014. 

133. Tilbagediskonteringsraten er givet ved den gennemsnitlige lange byggeobli-

gationsrente for idriftsættelsesåret plus 1 procentpoint, hvilket svarer til forudsæt-

ningerne i den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. 

134. Til brug for fastsættelsen af nutidsværdien af sparede omkostninger til den 

alternative investering i ikke-fjernaflæste elektroniske målere skal netvirksomhe-

derne opgøre den regulatoriske eller tekniske restlevetid for de demonterede måle-

re. Netvirksomheden skal ved ansøgning oplyse en samlet gennemsnitlig restleve-

tid for de demonterede målere samt redegøre for principperne bag skøn-

net/beregningen. 

135. Sekretariatet finder, at netvirksomhederne kan anvende enten den regulatori-

ske eller tekniske restlevetid, jf. høringsnotatet. Såfremt en netvirksomhed ikke 

kan dokumentere den tekniske restlevetid, skal netvirksomheden anvende den 

regulatoriske restlevetid ved beregning af de sparede omkostninger til den alterna-

tive investering. 

136. Sekretariatet finder det tilstrækkeligt, at netvirksomhederne oplyser en samlet 

gennemsnitlig restlevetid for alle de demonterede målere, da beregningen af spa-

rede omkostninger da på en enkel måde vil tage højde for, at de alternative inve-

steringer ville være blevet foretaget over en længere fremtidig periode. 

137. På baggrund af oplysningen om den gennemsnitlige restlevetid er det muligt 

at fastsætte, hvornår netvirksomhedens nu demonterede målere alternativt skulle 

udskiftes med nye elektroniske ikke-fjernaflæste målere (som er fastsat i målerbe-

kendtgørelsens § 9, stk. 4, som den relevante alternative investering) og således 

beregne nutidsværdien af netvirksomhedens sparede omkostninger til den sparede 

investering i elektroniske ikke-fjernaflæste målere. 

138. Sekretariatet for Energitilsynet finder det hensigtsmæssigt at anvende stan-

dardiserede forudsætninger, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4, for så vidt angår 

størrelsen af sparede omkostninger til den alternative investering i elektroniske 

ikke-fjernaflæste målere, da det vil være vanskeligt for flere af netvirksomhederne 

at dokumentere denne sparede meromkostning, da netvirksomhederne alene har 

indkøbt og opsat fjernaflæste målere de seneste år. Frem imod 2020 vil erfaringer-

ne med indkøb af ikke-fjernaflæste målere desuden helt udfases, hvilket yderligere 

nødvendiggør anvendelsen af en standardiseret forudsætning til at bestemme vær-

dien af den sparede alternative investering. 

139. Endvidere er det sekretariatets vurdering, at et fremtidig indhentet tilbud fra 

en leverandør af ikke-fjernaflæste målere ikke kan anvendes som en dokumenteret 

værdi af revinvesteringen, idet netvirksomheden i en sådan situation ikke længere 

har til hensigt at indkøbe ikke-fjernaflæste målere og derfor ikke indgår i en reel 

forhandlingssituation med leverandøren. 
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140. Sekretariatets fastsættelse af den standardiserede værdi for omkostninger til 

installation af elektroniske ikke-fjernaflæste målere fremgår af bilag 1.  

141. Sekretariatet bemærker, at standardværdien er opgjort i 2014-priser. For 

fremtidige idriftsættelsesår pristalsjusteres standardværdien med den faktiske ud-

vikling i reguleringsprisindekset fra 2014 frem til året for idriftsættelse. Efter året 

for idriftsættelse fremskrives med en inflation på 1,9 pct.  

142. Sekretariatet beregner nutidsværdien af sparede omkostninger til den alterna-

tive investering i ikke-fjernaflæste elektroniske elmålere på baggrund af en stan-

dardiseret forudsætning om omkostning til installation af en ikke-fjernaflæst måler 

på 902 kr. (2014-priser) samt faste forudsætninger for inflation og tilbagediskonte-

ringsrate.  

143. Nutidsværdien af netvirksomhedens sparede anlægssum til den alternative 

investering beregnes som den sparede alternative investering fratrukket restværdi-

en af den alternative investering på tidspunktet for udløbet af den nye investerings 

levetid. 

144. Nutidsværdien af sparede omkostninger til den alternative investering fra-

trækkes årligt omkostningerne til den nye investering, da det er omkostninger, som 

netvirksomheden ved at installere i nye fjernaflæste målere vil spare på de alterna-

tive investeringer i elektroniske ikke-fjernaflæste målere, som netvirksomheden 

alligevel ville skulle have foretaget i takt med, at netvirksomhedens eksisterende 

målere nåede deres levetid. 

145. De sparede omkostninger til den alternative investering skal fratrækkes kom-

pensationen for investeringen i fjernaflæste målere, da omkostningerne til den 

alternative investering generelt skal afholdes inden for netvirksomhedernes eksi-

sterende indtægtsrammer. 

146. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at investeringen i fjernaflæste måle-

re over hele investeringens levetid skal kunne forrentes med den maksimalt tilladte 

forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet på samme måde som netvirksomhe-

dernes nødvendige nyinvesteringer.  

147. Sekretariatet finder, at en præcis opgørelse af særskilte idriftsættelsesdatoer 

for investering i fjernaflæste målere vil være en uhensigtsmæssigt stor administra-

tiv opgave for både netvirksomheder og sekretariatet i forbindelse med sekretaria-

tets sagsbehandling af de indkomne ansøgninger. 

148. Sekretariatet antager, at målerne idriftsættes løbende over året og antager på 

den baggrund, at den gennemsnitlige idriftsættelsesdato er den 1. juli i hvert regu-

leringsår for alle netvirksomheder.  

149. Et generelt fastsat idriftsættelsestidspunkt er en afvigelse fra antagelsen om 

idriftsættelsesdatoen i modellen for nødvendige nyinvesteringer, hvor den gen-

nemsnitlige idriftsættelsesdato fastsættes ved at vægte de særskilte idriftsættelses-
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datoer for investeringens delprojekter med de tilhørende anlægssummer. Sekreta-

riatet for Energitilsynet finder det relevant at afvige fra modellen for nødvendige 

nyinvesteringer på dette punkt, da sekretariatet forventer, at en investering i fjern-

aflæste målere inden udgangen af 2020 vil blive foretaget løbende over året, hvor-

imod en nødvendig nyinvestering kan være et enkelt anlæg, der idriftsættes på et 

bestemt tidspunkt.  

150. Netvirksomhedernes forhøjelse af reguleringsprisen har således virkning fra 

den 1. juli i idriftsættelsesåret. 

151. Et fast idriftsættelsestidspunkt til 1. juli medfører, at forhøjelsen i idriftsættel-

sesåret alene beregnes for et halvt år i idriftsættelsesåret. De næstfølgende år vil 

netvirksomheden få beregnet forhøjelsen for et helt år. I investeringens sidste 

halvår (år 16) vil forhøjelsen ligeledes beregnes for et halvt år. 

152. Årets afskrivninger af den reguleringsmæssige anlægssum fastsættes på bag-

grund af den forventede levetid på fjernaflæste målere. Den forventede levetid er 

det antal år, som det forventes, at en måler, der opfylder kravene i målerbekendt-

gørelsens §§ 4-7, er i drift. Energitilsynet tager hensyn til en forventet levetid på 

15 år for elmålerne, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4. 

153. I nærværende model indgår alene et halvt års afskrivninger i kompensationen 

for idriftsættelsesåret, idet de fjernaflæste målere antages idriftsat pr. 1. juli i gen-

nemsnit. Tilsvarende indgår et halvt års afskrivninger i sidste ende af investerin-

gens levetid
12

. Sekretariatet har ændret dette i forhold til modellen for nødvendige 

nyinvesteringer, da det herved sikres at de forskellige elementer af forhøjelsen 

falder over den 15-årige periode fra medio år 1 til og med medio år 16. 

154. Forrentningen af investeringen i fjernaflæste målere beregnes på baggrund af 

den på idriftsættelsestidspunktet gældende forrentningssats og anlægssummens 

værdi ultimo idriftsættelsesåret (år 1). Forhøjelsen for forrentningselementet sker 

herefter over en 15-årig periode i år 2-16. 

155. Rent regneteknisk har sekretariatet efter anden høringsperiode foretaget en 

mindre justering i modellen for så vidt angår tillægget for forrentning, som sikrer 

overensstemmelse mellem nutidsværdien af de beregnede forhøjelser og investe-

ringens anlægssum fratrukket den sparede anlægssum. Behovet for justering blev 

påpeget af DEE ved mail af 3. september 2015. DEE har påpeget, at tillæg for 

forrentning først bør begynde i år 2, idet forrentningselementet i modellen bereg-

nes ud fra ”pengebindingen” medio året. Da anlægsinvesteringen først aktiveres 

medio år 1 er pengebindingen 0 kr. i år 1, og tillægget for forrentning dermed også 

0 kr. Første afskrivning sker derimod i samme år som aktiveringen af investerin-

gen. 

 
12 For at ensrette modellen for fjernaflæste målere med modellen for nødvendige nyinvesteringer, finder sekretari-

atet dog anledning til at tilpasse modellen for nødvendige nyinvesteringer, således at forhøjelsesperioden løber fra 

medio idriftsættelsesåret til medio året, hvor investeringens levetid udløber. 
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156. Forrentningen vil falde i takt med afskrivningen af investeringen, da den re-

guleringsmæssige anlægssum gradvist reduceres hvert år som følge af afskrivnin-

gen. 

157. Forrentningen af den sparede alternative investering skal modregnes i net-

virksomhedens samlede forhøjelse, da de sparede omkostninger til den alternative 

investering skal fratrækkes kompensationen for investeringen i fjernaflæste måle-

re, da omkostningerne til den alternative investering generelt skal afholdes inden 

for netvirksomhedernes eksisterende indtægtsrammer. 

158. Modregningen af det sparede alternativ vil årligt ske som en annuitet (af-

skrivning og forrentning) med antagelse om en forrentningssats på 4,1 pct., årlig 

inflation på 1,9 pct.
13

 samt en afskrivningsperiode på 15 år.  

159. Et eksempel på forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede 

meromkostninger ved øgede anlægsomkostninger i forbindelse med udskiftning 

fremgår af bilag 2. 

6.3.2. MEROMKOSTNINGER SOM FØLGE AF ØGEDE DRIFTSOMKOSTNINGER 

160. Dette afsnit omhandler meromkostninger som følge af løbende drift og vedli-

geholdelse af fjernaflæste målere, der opstår som følge af udskiftning eller opgra-

dering af elmålere til fjernaflæste målere, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3. 

161. De faktiske meromkostninger til drift og vedligehold af fjernaflæste målere 

vil variere blandt netvirksomhederne. Det er vanskeligt præcist at afgrænse drifts-

omkostningerne, og meromkostningen kan variere over investeringsperioden, vari-

ere på tværs af netvirksomhedernes størrelse samt hvorvidt netvirksomhederne har 

valgt at udlicitere driften eller afholde omkostningerne som intern drift. 

162. Netvirksomhedernes nye driftsomkostninger består eksempelvis af datahjem-

tagning (teleomkostninger til indhentning af data), omkostninger til it-systemer, 

datavalidering samt reparationer og eftersyn af fjernaflæste målere. Netvirksom-

hederne kan hertil have eventuelle udrulningsomkostninger i begyndelsen af inve-

steringsperioden til eksempelvis leverandørstyring, håndtering af kundedata, kun-

dehåndtering samt dobbelt administration ved to samtidigt kørende målersystemer. 

163. Netvirksomhedernes sparede driftsomkostninger består eksempelvis af om-

kostninger til udsendelse og intern håndtering af selvaflæsningskort samt omkost-

ninger til reparation og andre udkørselsforretninger på ikke-fjernaflæste målere. 

Netvirksomhederne vil hertil have økonomiske fordele ved installation af fjernaf-

læste elmålere gennem nedbringelse af nettab og en mere præcis netplanlægning
14

. 

Der burde tages højde for disse økonomiske fordele ved fastsættelsen af en evt. 

 
13 Antagelse om forrentningssats og inflation gælder alene for målere opsat i 2014. Disse opdateres hvert år med 

gældende satser. 

14 Bemærkninger fra Forbrugerrådet, der fremgår af høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste 

elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, Energistyrelsen den 8. november 2013. 
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forhøjelse af reguleringsprisen, men disse økonomiske fordele er dog vanskelige at 

kvantificere på nuværende tidspunkt. 

164. Energitilsynet kan efter målerbekendtgørelsens § 9, stk. 4, fastsætte standar-

diserede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumen-

terede meromkostninger. I boks 2 præsenteres de tilstedeværende oplysninger, 

som i givet fald kunne ligge til grund for standardiserede forudsætninger. 

 

BOKS 2 | OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGER VED DRIFT OG VEDLIGE-

HOLD AF EN FJERNAFLÆST MÅLER 

Sekretariatet har i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 

2010 om opdateringen af modellen for nødvendige nyinvesteringer fast-

sat omkostningsækvivalenter for elektroniske ikke-fjernaflæste målere 

til 29 kr. omregnet til 2014-priser. 

 

Sekretariatet anvender en omkostningsækvivalent for en ikke-

fjernaflæst måler i den økonomiske benchmarking
15

, der blev fastsat ud 

fra netvirksomhedernes indberetninger for regnskabsåret 2005. Denne 

ækvivalent udgør 71 kr. omregnet til 2014-priser. 

 

Sekretariatet har i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 16. de-

cember 2014 om effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2015 be-

regnet omkostningsækvivalenter for fjernaflæste målere. Ved beregnin-

gen af disse omkostningsækvivalenter blev der taget udgangspunkt i en 

forventet levetid på 15 år, og ved definitionen af en fjernaflæst elmåler 

blev der taget udgangspunkt i de tekniske krav, der fremgår af målerbe-

kendtgørelsens §§ 4-7.  

 

Omkostningsækvivalenten for fjernaflæste målere fra Energitilsynets 

benchmarking, der udgør 88 kr. i 2014-priser, er beregnet på baggrund af 

et nyt og opdateret datagrundlag med hjælp fra ekstern bistand, og hvor 

branchen er blevet inddraget. Sekretariatet bemærker, at omkostning-

sækvivalenten for fjernaflæste målere ikke har været under påklage. 

 

Beregnede meromkostninger på baggrund af oplysningerne fra bench-

markingmodellen vil udgøre 17 kr. (88 kr. – 71 kr.), og beregnede mer-

omkostninger på baggrund af oplysningerne fra modellen for nødvendige 

nyinvesteringer vil udgøre 59 kr. (88 kr. – 29 kr.).   

 

 

 
15 Størrelsen af omkostningsækvivalenterne i benchmarkingen har ikke direkte betydning i den økonomiske 

regulering, da alle netvirksomheder får samme ækvivalent, og størrelsen af ækvivalenten alene skalerer netvirk-

somhedernes indbyrdes placeringer i benchmarkingen. 
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BOKS 2 FORTSAT 

 

Dansk Energi og Energinet.dk gennemførte i 2011
16

 en analyse af de for-

ventede meromkostninger i det årlige abonnement ved at håndtere slut-

kunder, der overgår fra skabelon- til timeafregning i en eventuel 3. afreg-

ningsgruppe. Analysen blev gennemført ved interview af udvalgte net-

virksomheder og førte til en konklusion om forventede meromkostninger 

i et interval på 21-52 kr. pr. målepunkt omregnet til 2014-priser. 

Energistyrelsen og Energinet.dk publicerede i 2013
17

 en analyse, hvori 

det fremgår, at branchen har tilkendegivet, at den fortsatte markedsudvik-

ling med Engrosmodellen har afstedkommet nødvendige ændringer i de 

nuværende processer og IT-systemer, som vil indebære en vis synergief-

fekt i forhold til implementering af en 3. afregningsgruppe. Af den grund 

har branchen tilkendegivet, at meromkostningerne til håndtering af kun-

der ved fuldskala implementering af 3. afregningsgruppe i kombination 

med en afvikling af den nuværende skabelonafregning forventes at udgø-

re i gennemsnit 10 kr. pr. målepunkt. Estimatet er udtryk for den forven-

tede, samlede nettoeffekt af de samlede ændringer, positive som negati-

ve, i driftsomkostningerne ved timeafregning.  

 

Denne beregning er lagt til grund for beslutningen om kravet om udrul-

ning af fjernaflæste målere i samtlige netvirksomheder. 

Tabel 1 opsummerer de forskellige opgørelser for meromkostninger ved 

drift af fjernaflæste målere i forhold til elektroniske ikke-fjernaflæste måle-

re. 

 

Som nævnt anvendes to forskellige sæt omkostningsækvivalenterne for 

elektroniske ikke-fjernaflæste målere i hhv. modellen for økonomisk 

benchmarking og modellen for nødvendige nyinvesteringer
18

. I tabel 1 er 

meromkostningerne beregnet ved hver af de to ækvivalenter benævnt 

hhv. ”Meromkostning ved NNI” og ”Meromkostning ved BM”. 

 

 

 

 
16 Dansk Energi og Energinet.dk, Fremme af prisfleksibelt elforbrug for små og mellemstore kunder, 2011. 

17 Energistyrelsen og Energinet.dk, Samfundsøkonomisk analyse af udrulning af fjernaflæste timeelmålere, 2013. 

18 En investering i fjernaflæste målere er ikke i sig selv en nødvendig nyinvestering, som defineret i indtægts-

rammebekendtgørelsens § 2, nr. 19. Det kan dog tænkes, at der tidligere har indgået fjernaflæste målere i godken-

delsen af en nødvendig nyinvestering, f.eks. som følge af nyudstykninger, hvor de opsatte målere har været 

fjernaflæste. 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGER VED DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

AF EN FJERNAFLÆST MÅLER (KR.) 

 2014-priser 

kr. 

Drift af ikke-fjernaflæst måler
1
 

(nødvendige nyinvesteringer) 

29 

Drift af ikke-fjernaflæst måler
2
 

(den økonomiske benchmarking) 

71 

Drift af fjernaflæst måler 88 

Ækvivalentberegnede meromkostninger  

Meromkostning ved NNI
3
 59 

Meromkostning ved BM
4
 17 

Analyser af meromkostninger  

Dansk Energi og Energinet.dk (2011)
5
 21-52 

Energistyrelsen og Energinet.dk (2013) 10 

Kilde: Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010, Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014, 

Dansk Energi og Energinet.dk (2011) samt Energistyrelsen og Energinet.dk (2013). 

Note 1: Omkostningsækvivalenten for en ikke-fjernaflæst måler i modellen for nødvendige nyinveste-

ringer blev fastsat ud fra indberetninger fra 53 netvirksomheder for regnskabsåret 2009.  

Note 2: Omkostningsækvivalenten for en ikke-fjernaflæst måler i den økonomiske benchmarking blev 

fastsat ud fra netvirksomhedernes indberetninger for regnskabsåret 2005. 

Note 3. Forskellen på ækvivalenten for fjernaflæste målere fra Energitilsynets benchmarking samt 

ækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere i modellen for nødvendige nyinvesteringer.  

Note 4. Forskellen på ækvivalenten for fjernaflæste målere og ækvivalenten for ikke-fjernaflæste måle-

re fra Energitilsynets benchmarking. 

Note 5: Resultaterne fra analysen er gengivet som et interval. 

165. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det er vanskeligt at fastsætte en 

standardiseret forudsætning på baggrund af oplysningerne i tabel 1, da tallene 

giver udtryk for variation i både omkostninger til ikke-fjernaflæste målere og 

fjernaflæste målere. Sekretariatet finder derfor, at kompensationen for merom-

kostninger ved drift og vedligehold af fjernaflæste målere skal ske ved, at netvirk-

somhederne indsender de faktisk dokumenterede meromkostninger opgjort i for-

hold til de faktiske demonterede målere, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3. 

166. Sekretariatet vil hurtigst muligt opdatere den gældende vejledning til at inde-

holde en vejledning til brug for opgørelse af meromkostninger ved drift og vedli-

gehold af fjernaflæste målere. Sekretariatet bemærker, at netvirksomhederne alene 

skal dokumentere årlige meromkostninger afholdt som følge af målere opsat efter 

10. december 2013, jf. målerbekendtgørelsens § 10. 

167. Sekretariatet finder samtidig, at eventuelle ekstraordinære meromkostninger 

til udrulning, jf. bilag 8, af de nye målere kan indsendes som en del af de faktiske 

dokumenterede meromkostninger. 
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168. Sekretariatet har på et møde med DE og DEE den 11. juni 2015 drøftet, 

hvorvidt fastsættelsen af meromkostninger til øgede driftsomkostninger bør skelne 

mellem, om netvirksomhederne ved deres investering i fjernaflæste målere demon-

terer en mekanisk måler eller en elektronisk ikke-fjernaflæst måler. Drøftelsen tog 

udgangspunkt i sekretariatets høringsudkast, hvor der blev anvendt standardiserede 

forudsætninger. Sekretariatet finder, at der ved en anvendelse af de faktiske mer-

omkostninger i forhold til de målere netvirksomhederne i hver enkelt tilfælde har 

demonteret skal skelnes blandt de eventuelt forskellige typer demonterede målere, 

da disse udgør netvirksomhedernes faktiske meromkostninger. 

169. Energitilsynet vil således forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der 

har dokumenterede meromkostninger som følge af kravene i målerbekendtgørel-

sens § 2, stk. 1-2, og § 8, stk. 1, ved at tage udgangspunkt i netvirksomhedernes 

faktiske dokumenterede årlige meromkostninger. 

170. I nærværende model antages et fast idriftsættelsestidspunkt til 1. juli, jf. afsnit 

6.3.1. Det medfører, at kompensationen for meromkostninger i idriftsættelsesåret 

alene beregnes for et halvt år ligesom det ville have været tilfældet i modellen for 

nødvendige nyinvesteringer, hvis idriftsættelsestidspunktet havde været den 1. juli. 

De næstfølgende år vil netvirksomheden få beregnet kompensationen for merom-

kostninger for et helt år. 

171. De samlede meromkostninger som følge af løbende drift og vedligeholdelse 

af fjernaflæste målere i de øvrige år (år 1-15) kompenseres 1:1. Med en antagelse 

om et gennemsnitsligt idriftsættelsestidspunkt d. 1. juli vil de faktiske dokumente-

rede meromkostninger som følge af løbende drift og vedligehold alene indeholde 

et halvt års omkostninger i år 1. 

172. Forhøjelsen af reguleringsprisen sker over en 15-årig periode, hvor forhøjel-

sen tilfalder virksomheden fra medio år 1 (idriftsættelsesåret) til medio år 16. De 

samlede meromkostninger som følge af løbende drift og vedligeholdelse af fjern-

aflæste målere i sidste halvår af investeringens levetid (år 16) er derfor givet ved et 

halvt år meromkostninger. 

173. Et eksempel på forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede 

meromkostninger ved øgede driftsomkostninger i forbindelse med udskiftning 

fremgår bilag 2. 

 

6.4. ØGEDE DRIFTSOMKOSTNINGER SOM FØLGE AF FORSKRIFTER UDSTEDT AF 

ENERGINET.DK OM INDSENDELSE AF TIMEMÅLTE FORBRUGSDATA 

174. Dette afsnit vedrører øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter ud-

stedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. målerbekendt-

gørelsens § 9, stk. 5.  

175. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af 

netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der 



ENERGITILSYNET | MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN I FORBINDELSE MED 

NETVIRKSOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

Side 32/34 

i forskrifter udstedt af Energinet.dk er indført en model for timeafregning af alle 

slutbrugere, jf. målerbekendtgørelsens § 8. 

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 timeafreg-

ning. 

177. Dokumenterede meromkostninger som følge af kravene til indsendelse af 

timedata til datahubben, vil først kunne fastlægges, når kravene i Energinet.dk’s 

kommende målerforskrift er kendt, og når netvirksomhederne har afholdt omkost-

ninger ved indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben. 

178. Netvirksomhederne kan ikke indsende forberedende omkostninger vedr. for-

skrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata. 

179. På baggrund af Energinet.dk’s forskrifter, jf. målerbekendtgørelsens § 8, stk. 

1, kan Energitilsynet fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af 

reguleringsprisen som følge af øgede driftsomkostninger, jf. målerbekendtgørel-

sens § 9, stk. 5-6. 

180. Sekretariatet for Energitilsynet kan efter fastsættelsen af meromkostningerne 

med tilbagevirkende kraft justere netvirksomhedernes forhøjelse af reguleringspri-

sen på baggrund af de nye oplysninger. 

181. Sekretariatet vil i forbindelse med fastsættelsen være opmærksom på, at der 

ikke sker dobbeltdækning – dvs. sekretariatet vil være opmærksom på at fastsæt-

telsen af meromkostningerne som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om 

indsendelse af timemålte forbrugsdata alene vedrører meromkostninger, der ikke 

allerede er omfattet af meromkostningerne ved drift og vedligehold, jf. afsnit 

6.3.2. 

182. Sekretariatet finder, at der på baggrund af ovenstående ikke sættes krav til 

ansøgningstidspunktet for denne del af forhøjelsen af reguleringsprisen, jf. måler-

bekendtgørelsens § 9, stk. 7. 

 

6.5. SAMLET FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN 

183. Sekretariatet for Energitilsynet redegør i dette afsnit for principperne bag 

beregningen af den samlede forhøjelse af indtægtsrammen og reguleringsprisen. 

184. Årets tillæg i idriftsættelsesåret (år 1) til en netvirksomheds indtægtsramme 

som følge af investeringen i fjernaflæste målere udgøres af summen af afskrivnin-
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ger, meromkostninger til drift og vedligehold samt meromkostninger som følge af 

fremskyndelse
19

. 

185. Årets tillæg i år 2-16
20

 til en netvirksomheds indtægtsramme som følge af 

investeringen i fjernaflæste målere udgøres af summen af afskrivninger, merom-

kostninger til drift og vedligehold samt forrentning. 

186. Den tilladte årlige forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris for et gi-

vent år er givet ved den tilladte forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme for 

de pågældende år divideret med netvirksomhedens leverede mængde el: 

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 =
Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑠𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑒𝑙
 

187. Forhøjelsen af netvirksomhedens indtægtsramme (kr.) er således uafhængig 

af efterfølgende års udsving i den leverede mængde elektricitet, mens den tilsva-

rende forhøjelse af reguleringsprisen (kr./kWh) tilpasses udviklingen i efterfølgen-

de års leverede mængde. Dermed dækker forhøjelsen netop meromkostningerne 

forbundet med udrulningen af fjernaflæste målere og hindrer, at forhøjelsen bliver 

større eller mindre, hvis den leverede mængde elektricitet vokser eller aftager.  

188. Sekretariatet bemærker, at Energiklagenævnet har stadfæstet denne metode 

for forhøjelse af indtægtsramme og reguleringspris for så vidt angår nødvendige 

nyinvesteringer
21

. 

189. Netvirksomhederne kan for hvert år med idriftsættelse af fjernaflæste målere 

få forhøjet indtægtsrammen over de efterfølgende 15 år. Såfremt en netvirksomhed 

idriftsætter fjernaflæste målere over en årrække, træffer sekretariatet hvert år afgø-

relse om forhøjelse af indtægtsrammen gældende for de efterfølgende 15 år. Den 

samlede indtægtsrammeforhøjelse for en netvirksomhed, der har idriftsat målere 

over flere år, kan således være summen af flere års indtægtsrammeforhøjelser.  

190. Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden kan vælge, at beregningen af 

forhøjelse af indtægtsrammen sker som en annuitet eller et serielån. Denne valg-

mulighed eksisterer også ved beregning af indtægtsrammeforhøjelser som følge af 

nødvendige nyinvesteringer. 

191. Sekretariatet finder, at såfremt en netvirksomhed ansøger om, at forhøjelse af 

indtægtsrammen som følge af investering i fjernaflæste målere skal beregnes som 

en annuitet, vil forhøjelsen ikke være varig som i modellen for nødvendige nyin-

vesteringer, da dette indirekte forudsætter, at den relevante alternative investering 

er kendt, da en reinvestering vil finde sted ved udgangen af investeringens levetid. 

 
19 Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at opgradering af elmålere til fjernaflæste målere medfører, at mer-

omkostninger til fremskyndelse udgør 0 kr., jf. afsnit 6.2. 

20 Med antagelse om en idriftsættelse medio år 1 vil forhøjelsen løbe til og med medio år 16. 

21 Afgørelse af 5. september 2011 (Energiklagenævnet, j. nr. 1011-11-3-20). 
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Derimod forhøjes indtægtsrammen ved investering i fjernaflæste målere uanset 

valg af beregningsmetode midlertidigt over en 15-årig periode, jf. lovbemærknin-

gerne til L 642/ 2013. 

 

7. AFGØRELSE 

192. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

truffet afgørelse om: 

 At der til brug for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirk-

somhedernes investering i fjernaflæste målere, jf. målerbekendtgørelsens § 9, 

skal anvendes beregningsmodellen med de forudsætninger og parametre, der 

er fastsat i dette notat.  
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