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Afgørelse | Forhøjelse af Radius Elnets reguleringspris som 
følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere 

Radius Elnet A/S (herefter Radius) har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som 

følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæste 

elmålere i 2017, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 

slutforbruget, nr. 75 af 25. januar 2019 (herefter fjernmålerbekendtgørelsen) med senere 

ændringer.  

 

Det følger af § 9, i fjernmålerbekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet kan forhøje regule-

ringsprisen for netvirksomheder som følge af forpligtelserne i fjernmålerbekendtgørelsen 

§ 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1. Vedlagt denne afgørelse er den økonomiske model. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Radius Elnet A/S’ idriftsættelse af fjernaflæ-

ste elmålere i 2017 giver anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgø-

relse 75/2019, § 9, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor Radius’ reguleringspris i 2017 med det beløb angivet 

i Tabel 3.  

 

2. SAGSFREMSTILLING  

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

følge af investering i fjernaflæste elmålere idriftsat i 2017. Investeringen består af ud-

skiftning af elmålere med fjernaflæste elmålere i 2017.  

 

I nedenstående tabel er oplysningerne modtaget af Forsyningstilsynet fra Radius op-

summeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2017 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 157.700 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 357.313.570 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 28.798.005 

Restlevetid for demonterede målere (år) 11,7 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere i alt (kr.) 2.148.294 

Heraf omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af målere (omfatter ikke udskift-

ning af målere, da det er CAPEX) 

                                         

618.620  

Heraf omkostninger til selvaflæsningssystem, herunder omkostninger til udsendelse af 

selvaflæsningskort 

                                         

391.040  

Heraf omkostninger til håndtering, validering og formidling mv. af data fra selvaflæs-

ningskort 

                                      

1.138.634  

Heraf andre sparede omkostninger - 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 18.849.829 

Heraf omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af målere og hjemtagningsud-

styr, herunder teleomkostninger mv. (omfatter ikke udskiftning af målere, da det er 

CAPEX) 

 

643.527 

Heraf omkostninger til drift af IT-systemer til datahjemtagning, herunder omkostninger 

til licenser mv. 

7.000.378 

Heraf omkostninger til håndtering af data, herunder validering og formidling mv.   5.455.489  

Heraf driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsen-

delse af timemålte forbrugsdata, jf. § 9 stk. 5. 

-  

Heraf andre nye driftsomkostninger 5.750.435  

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 9.302.128 

 

Der er i beregning af forhøjelse af reguleringsprisen taget højde for, at der i 2017 er 

udskiftet elmålere med en oplyst restlevetid og restværdi som ovenfor. Der modregnes 

sparede omkostninger til alternativ investering, når de demonterede elmålere er helt af-

skrevet.  
 

Ansøger har fremsendt et udtræk fra deres anlægskartotek og fra et internt projektsty-

ringsværktøj for udrulningen af fjernaflæste elmålere som dokumentation for afholdte 

omkostninger. Ansøger har endvidere oplyst, at der ved udgangen af 2017 var opsat 

161.192 nye fjernaflæste elmålere. En mindre del (2.395 elmålere) af disse er opsat før 

2017, men da disse først er blevet fjernaflæste i 2017, har Radius ligeledes søgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen for disse.  Af de 161.192 nye fjernaflæste elmålere er 

3.492 nye elmålere, dvs. målere, der ikke erstatter en eksisterende elmåler. Der er så-

ledes udskiftet 157.700 gamle selvaflæste målere med fjernaflæste målere, der er blevet 

fjernaflæste i 2017. 

 

I forbindelse med ansøgningen har Radius fremsendt en opgørelse af den forventede 

restlevetid for de demonterede elmålere. I denne opgørelse har Radius skelnet mellem 

tre forskellige typer af demonterede elmålere: Mekaniske elmålere idriftsat før 1980, Me-

kaniske elmålere idriftsat efter 1980 og Elektroniske elmålere (ikke fjernaflæste). Opgø-

relsen tager udgangspunkt i et dataudtræk fra Radius over målerbestanden ultimo 2015. 

Det fremgår af Radius’ opgørelse, at der er væsentlig forskel i både den aktuelle alder, 
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men også på den forventede standardlevetid på de tre elmålertyper. Den samlede rest-

levetid for de opgjorte elmålere er 13,2 år ultimo 2015. På den baggrund har Radius 

angivet den forventede restlevetid pr. 1. juli 2017 til at være 11,7 år. Den forventede 

levetid på 11,7 år er således en gennemsnitsbetragtning, der dækker forskellige elmå-

letyper med forskellig restlevetid set i forhold til 1. juli 2017.  

 

Radius har oplyst, at anlægsomkostningerne dækker over de samlede projektomkost-

ninger til opsætning af elmålere og kommunikationsudstyr. Der er også indeholdt om-

kostninger til MDM it-systemets fase 1. 

 

Radius har redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkostninger. De 

sparede driftsomkostninger er ifølge Radius opgjort ved en gennemsnitspris for driften 

af ikke-fjernaflæste elmålere i 2016 ganget med antallet af fjernaflæste elmålere idriftsat 

i 2017 divideret med tre, da de fjernaflæste målere først har været idriftsat i de sidste 

fire måneder af 2017. 

 

Nye oplysninger om nye driftsomkostninger 

I den oprindelige ansøgning har Radius fremsendt dokumenterede nye driftsomkostnin-

ger på de ansøgte elmålere, der kun har været i drift i de sidste fire måneder af 2017. 

Disse omkostninger udgør i alt 7.039.089 kr. i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse, 

der er sendt i partshøring den 6. juni 20191. Radius har i forbindelse med partshøringen 

opgjort de forventede årlige nye driftsomkostninger til de 157.000 elmålere til at udgøre 

13.099.395 kr.  

 

Radius har endvidere den 30. juni 2019 fremsendt reguleringsregnskabet for 2018, hvor 

Radius har ansøgt om forhøjelse for dokumenterede driftsomkostninger i 2018 for de 

samme 157.000 elmålere, der er idriftsat i 2017. I reguleringsregnskabet har Radius 

opgjort omkostningerne til de pågældende elmålere til 8.691.588 kr. Disse omkostninger 

er dokumenterede helårsomkostninger. 

 

Nye oplysninger vedr. restafskrivning på demonterede målere.  

Radius har oplyst, at restafskrivningen på de nedtagne elmålere bør reduceres fra 

28.798.005 kr. til 25.663.149 kr.   

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 6. juni 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Radius Elnet 

A/S med høringsfrist senest den 21. juni 2019. 

 

Forsyningstilsynet har efter anmodning fra Radius forlænget høringsfristen til 12. august 

2019, og Radius har fremsendt høringssvar den 12. august 2019.  

 

 
1 I Radius ansøgning var driftsomkostningerne opgjort til 12.789.524 kr., men en del af disse omkostnin-

ger bør ikke medtages som løbende driftsomkostninger, jf. begrundelsesafsnit.  
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Radius har til høringssvaret vedlagt en opdateret opgørelse af nye driftsomkostninger, 

som følger det princip, som også anvendes for så vidt angår de sparede driftsomkost-

ninger. Det vil sige, at både de nye og de sparede driftsomkostninger opgøres på hel-

årsniveau. 

 

Radius har endvidere den 27. august 2019 fremsendt oplysninger om, at restafskrivnin-

gen på de nedtagne elmålere bør reduceres fra 28.798.005 kr. til 25.663.149 kr.  

 

På baggrund af de nye oplysninger har Forsyningstilsynet spurgt ind til opgørelsen 

af de nye driftsomkostninger og sammenlignet denne opgørelse med de oplysnin-

ger, der er fremsendt af Radius i forbindelse med aflæggelse af Radius’ regulerings-

regnskab for 2018.  

  

Af det fremsendte høringssvar fremgår det, at de nye driftsomkostninger i alt udgør 

13.099.395 kr. eller 83 kr. pr. elmåler. Det fremgår samtidig af Radius’ regulerings-

regnskab for 2018, at de årlige driftsomkostninger for de fjernaflæste målere i 2018 

er 8.691.588 kr. eller 55 kr. pr. elmåler.  

  

Radius har i mail af den 10. september 2019 redegjort for, at den primære årsag til 

forskellen er, at selskabet i 2017 ikke har opnået alle stordriftsfordelene ved udrul-

ningsprojektet, og at enhedsomkostningen, for de samme målere, derfor er lavere i 

2018 end i 2017.  

 

 

4. RETSGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har 

betydning og relevans for afgørelsen. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med 

udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før even-

tuel retspraksis og øvrige retskilder. Gennemgangen afspejler også hvilken betydning, 

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

vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 

LOVGRUNDLAG 

I medfør af § 20, stk. 2, § 22, stk. 4, § 28, stk. 3, og § 70, stk. 2, i elforsyningsloven, LBK 

nr. 840 af 15/08/2019, er der udstedt bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling 

af elektricitet i slutforbruget, nr. 75 af 25. januar 2019, som ændret ved bekendtgørelse 

nr. 491 af den 29. april 2019, der trådte i kraft den 8. maj 2019, (herefter fjernmålerbe-

kendtgørelsen): 

 

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

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

citet 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 elforsy-

ningsnettet og 

4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2. 
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Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat 

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

målere. 

 

Forhøjelse for meromkostninger som følge af en fremrykning af udskiftningen af målerne 

i tid i forhold til virksomhedernes forventede udskiftningstakt af deres eksisterende må-

lere, 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 fastsætte 

bestemmelser om tidshorisonten for udskiftningens eller opgraderingens gennemførelse. Efter for-

slaget 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 behov 

for klare regler for investeringen og tidshorisonten for dens gennemførelse. Såfremt der træffes 

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. 

 

I henhold til indtægtsrammereguleringen af netvirksomhederne vil et pålæg indebære, at Forsy-

ningstilsynet efter ansøgning midlertidigt kan forhøje virksomhedernes indtægtsrammer med et be-

løb 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. 

 

Af fjernmålerbekendtgørelsen § 2 fremgår, at fjernaflæste målere skal være idriftsat hos 

alle slutbrugere inden 31. december 2020: 

 
§ 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. 

 

Tekniske krav til fjernaflæste elmålere fremgår af fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7: 

 
§ 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. 

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

fra netvirksomheden overføre afbrudsdata. 

Stk. 3. En fjernaflæst elmåler, der opsættes hos en egenproducent, skal være en summationsmå-

ler. 

 
§ 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 el-

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

elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt. 
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§ 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses 

selskabernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk. 

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

den. 

 
§ 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 

elmåler. 

 

Endvidere er det et krav, at de fjernaflæste målere skal kunne formidle data til datahub, 

jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 8: 

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

dernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste målere, når der i forskrifter udstedt af Energi-

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

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for Energinets udstedelse 

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

 

Dokumenterede meromkostninger for netvirksomhederne kan efter ansøgning give an-

ledning til en forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme, jf. fjernmålerbekendtgø-

relsen § 9: 

 
§ 9. Forsyningstilsynet kan, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, efter an-

søgning forhøje omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for 

netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af krav om udskiftning og 

opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste el-

målere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben. 

Stk. 2. Omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret kan forhøjes 

med dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen 

i § 2, stk. 1, eller en anmodning efter § 11, stk. 2. 

Stk. 3. Omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret kan forhøjes 

med dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste 

elmålere, der opfylder kravene i §§ 4-7, jf. § 2, stk. 1. 

Stk. 4. Omkostningsrammen kan forhøjes med øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter 

udstedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1. 

Stk. 5. Forsyningstilsynet anvender standardiserede forudsætninger for forhøjelse af omkostnings-

rammen som følge af øgede driftsomkostninger efter stk. 4. Forsyningstilsynet kan anvende stan-

dardiserede forudsætninger for forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentnings-

grundlag i reguleringsåret som følge af dokumenterede meromkostninger efter stk. 2 og 3. Ved 

udarbejdelse af standardiserede forudsætninger i forhold til stk. 2 og 3 tager Forsyningstilsynet 

bl.a. hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes sparede omkost-

ninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 vil være en elek-

tronisk ikke-fjernaflæst elmåler. 

Stk. 6. En netvirksomhed kan efter reglerne i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksom-

heder én gang årligt ansøge Forsyningstilsynet om en forhøjelse af omkostningsrammen og det 

samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for det eller de år, hvor de dokumenterede merom-

kostninger er afholdt, jf. stk. 1-4. Muligheden for at få godkendt en forhøjelse af omkostningsram-

men og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret bortfalder, såfremt Forsyningstilsynet 

ikke har modtaget en ansøgning rettidigt, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhe-

der. 
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Energitilsynet har den 29. september 2015 truffet afgørelse om model for forhøjelse af 

reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste må-

lere (modelafgørelsen)2. Her er der fastlagt følgende forudsætninger og parametre: 

 

- 1. juli anvendes som estimat for den gennemsnitlige idriftsættelsesdato af årets 

idriftsatte fjernaflæste målere, jf. pkt. 148 i modelafgørelsen 

- investeringen i fjernaflæste målere over hele investeringens levetid forrentes 

med den maksimalt tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. pkt. 

146 i modelafgørelsen 

- den forventede inflation fastsættes på baggrund af den løbende 5-årige gen-

nemsnitlige udvikling i reguleringsprisindekset, jf. pkt. 131 i modelafgørelsen 

- der anvendes en standardiseret forudsætning for en ikke-fjernaflæst målers an-

lægssum på kr. 902 (2014-priser), jf. pkt. 142 i modelafgørelsen 

 

Aftaler, netvirksomhederne indgår, skal være på markedsmæssige vilkår, og Forsy-

ningstilsynet kan fastsætte skønsmæssige værdier, såfremt priser og vilkår i en aftale 

vurderes ikke at være på markedsmæssige vilkår, jf. elforsyningsloven § 46: 
 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder 

koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår. 

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Kollektive 

elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er 

fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes 

markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Forsyningstilsynet efter anmodning. Hvis mar-

kedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Forsyningstilsynet skønsmæssigt fast-

sætte den markedsmæssige pris, jf. dog stk. 3. Den skønsmæssigt fastsatte pris vil blive lagt til 

grund for den økonomiske regulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om vurdering af markedsmæs-

sigheden og om fastsættelse af den markedsmæssige pris, herunder regler om metoder til fast-

sættelse af den markedsmæssige pris efter stk. 2, for de aftaler, som kollektive elforsyningsvirk-

somheder indgår for at opfylde forpligtelsen til at realisere dokumenterbare energibesparelser efter 

§ 22, stk. 1, nr. 5, og for at opfylde regler udstedt i medfør af § 22, stk. 4. 

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om revisionspligt, om doku-

mentationspligtens indhold og rækkevidde og om sagsbehandling, herunder at oplysninger og do-

kumentation skal indsendes elektronisk. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, 

der har haft dokumenterede meromkostninger som følge af idriftsættelse af fjernaflæste 

elmålere, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 2, stk. 1. og 2. Radius har oplyst, at virksom-

heden har idriftsat 157.700 fjernaflæste målere i 2017. Som følge heraf har Radius an-

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

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaf-

læste målere i 2017, jf. § 9, stk. 2, og udskiftning af fjernaflæste målere, jf. 9, stk. 3. 

 

 
2 http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/model-for-forhoejelse-af-reguleringspri-

sen-i-forbindelse-med-netvirksomhedernes-investering-i-fjernaflaeste-maalere/ 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/model-for-forhoejelse-af-reguleringsprisen-i-forbindelse-med-netvirksomhedernes-investering-i-fjernaflaeste-maalere/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/model-for-forhoejelse-af-reguleringsprisen-i-forbindelse-med-netvirksomhedernes-investering-i-fjernaflaeste-maalere/


 
Side 8/15 

 

Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2017, der lever op til kravene i 

fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved et udtræk fra Radius’ anlægs-

kartotek samt kopi af et internt projektstyringsværktøj for udrulningen af fjernaflæste el-

målere. Opgørelsen af restlevetid er skønnet på baggrund af et erfaringsmæssigt skøn 

baseret på fejlrater. Der er i ansøgningen redegjort for sammensætningen af sparede 

og nye driftsomkostninger for målere idriftsat i 2017.  

 

Nedenfor vurderer Forsyningstilsynet Radius’ fremsendte dokumentation/opgørelse af 

anlægsomkostningerne, restlevetiden og opgørelse af driftsomkostningerne for de på-

gældende fjernaflæste elmålere. 

 

Dokumentation for anlægsomkostninger 

Anlægsomkostningerne er dokumenteret ved udtræk fra Radius’ anlægskartotek og 

dækker både indkøb og installation af elmålere samt et IT-system, der skal håndtere 

målerdata. Forsyningstilsynet vurderer, at anlægsomkostninger konkret for denne an-

søgning er dokumenteret tilstrækkeligt og lægger på den baggrund den af Radius frem-

sendte opgørelse af anlægsomkostningerne til grund for fastsættelsen af forhøjelsen af 

reguleringsprisen.  

 

Opgørelse af restlevetid på demonterede målere 

Radius har opgjort restlevetiden på de demonterede elmålere til 11,7 år. Dette er baseret 

på, at Radius har opgjort den samlede gennemsnitlige restlevetid af forskellige typer af 

elmålere til 13,2 år ultimo 2015. På den baggrund har Radius opgjort restlevetiden på 

elmålerne til 11,7 år pr. 1. juli 2017. 

 

Forsyningstilsynet har gennemgået den af Radius fremsendte opgørelse af restlevetid i 

form af opgørelse af nuværende alder på elmålere og antagelser om fejlrater og maksi-

mal levetid. Forsyningstilsynet vurderer, at det er retvisende at anvende den gennem-

snitlige restlevetid for alle Radius’ ikke-fjernaflæste elmålere til at estimere restlevetiden 

på de elmålere, der blev demonteret i 2017.  

 

Forsyningstilsynet lægger på den baggrund den af Radius fremsendte dokumentation 

for opgørelse af restlevetid til grund for fastsættelsen af forhøjelsen af reguleringsprisen.  

 

Driftsomkostninger 

Radius har fremsendt en redegørelse for, hvordan de ansøgte driftsomkostninger er 

estimeret. Det gælder både sparede driftsomkostninger og nye driftsomkostninger. På 

baggrund af redegørelsen har Forsyningstilsynet fundet anledning til i) at fastsætte de 

samlede sparede driftsomkostninger på et andet og højere niveau end det ansøgte og 

ii) at fastsætte en del af de indmeldte nye driftsomkostninger som midlertidige driftsom-

kostninger. Nedenfor gennemgås de to forhold nærmere. 

 

Radius har opgjort de samlede sparede driftsomkostninger ud fra en opgørelse af fakti-

ske omkostninger i 2016 på de relevante omkostningskategorier, som også følger af 

Forsyningstilsynets vejledning til ansøgning om forhøjelse af reguleringspris som følge 

af idriftsættelse af fjernaflæste elmålere af 12. april 2018.  

 

Radius har opgjort driftsomkostningerne på helårsniveau ud fra regnskabsoplysninger 

som afspejler aktivitetsniveauet i kalenderåret 2016. I ansøgningen har Radius imidlertid 
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kun anført 1/3 af helårsniveauet fordi elmålerne først er idriftsat i de sidste fire måneder 

af 2017.  

 

Denne fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med Energitilsynets praksis om at 

de sparede driftsomkostninger skal angives i helårsniveau, og at forhøjelsen i år 1 alene 

indeholder et halvt års omkostninger. Denne praksis fremgår af Energitilsynets afgørelse 

af 29. september 2015 afsnit 171 og 172: 

 

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. 

 

I det udfyldte ansøgningsskema er de sparede driftsomkostninger endvidere opgjort i 

2016-priser. Forsyningstilsynet vurderer, at de sparede omkostninger bør indregnes i 

2017-priser for at udtrykke de reelle omkostninger i 2017 korrekt.  

 

På den baggrund har Forsyningstilsynet valgt at indregne de sparede driftsomkostninger 

som beskrevet i Energitilsynets afgørelse af 29. september 2015. Samtidig er de spa-

rede driftsomkostninger opgjort i 2017-priser ved at anvende den relevante udvikling i 

reguleringsprisindekset fra 2016 til 2017, som er 1,16 pct.3.  

 

Radius har i ansøgningsskemaet punkt 7 om midlertidige driftsomkostninger opgjort de 

midlertidige nye driftsomkostninger til 9.302.128 kr. Samtidig har Radius i ansøgnings-

skemaet punkt 6.5. om Andre nye driftsomkostninger angivet nye vedvarende driftsom-

kostninger på 5.750.435 kr. I redegørelsen for disse nye vedvarende driftsomkostninger 

skriver Radius, at de opgjorte driftsomkostninger i dette punkt vedrører:  

 

Sager hvor kunden mener at den gamle eller den nye måler viser forkert. Disse 

sager opstår oftest efter et målerbyt. Fejl på elmåleren bliver sandsynligvis opda-

get før eller siden, men ved et massivt målerbytte opstår en midlertidig ophobning 

af opgaver, der drejer sig om eventuelle fejl på måleren. 

 

 Ved målerbytte findes også tyverisager. I en periode med forceret udrulning op-

står der derved også en midlertidige omkostningsstigning i forbindelse med hånd-

tering af tyverisager. 

 

På baggrund af denne beskrivelse af disse driftsomkostninger, er det Forsyningstilsy-

nets vurdering, at disse omkostninger har karakter af at være midlertidige. Derfor har 

 
3 Radius gør andet sted i ansøgningen selv opmærksom på dette forhold og på den faktiske udvikling i 

reguleringsprisindekset fra 2016 til 2017. 
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Forsyningstilsynet valgt at indregne disse driftsomkostninger, der af Radius er opgjort i 

ansøgningsskemaet punkt 6.5 på samme måde som de midlertidige driftsomkostninger. 

Forsyningstilsynet bemærker, at denne ændring betyder, at forhøjelsen af regulerings-

prisen for 2017 bliver højere fordi de midlertidige omkostninger, i modsætning til nye og 

sparede driftsomkostninger, indgår svarende til et helårs niveau.  

 

Vurdering af nye oplysninger om nye driftsomkostninger, som er fremkommet i forbin-

delse med partshøring og aflæggelse af reguleringsregnskab for 2018. 

 

Radius har fremsendt nye oplysninger til Forsyningstilsynet vedrørende nye driftsom-

kostninger forbundet med de 157.000 fjernaflæste elmålere, der er idriftsat i 2017.  

 

I den oprindelige ansøgning har Radius fremsendt dokumenterede nye driftsomkostnin-

ger på de elmålere, der kun har været i drift i en mindre del af 2017. Disse omkostninger 

udgør i alt 7.039.089 kr. i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse4. Radius har i forbin-

delse med partshøringen opgjort de forventede årlige nye driftsomkostninger til de 

157.000 elmålere til 13.099.395 kr.  

 

De nye driftsomkostninger, der er fremsendt i forbindelse med partshøringen svarer til 

en enhedsomkostning på 83 kr. pr. måler, hvilket er markant højere, end hvad Forsy-

ningstilsynet almindeligvis ser hos andre netvirksomheder, der søger om forhøjelse af 

fjernaflæste målere. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at de forventede årlige nye driftsomkostninger skal anven-

des til at beregne forhøjelsen af reguleringsprisen i 2017. Forsyningstilsynet lægger i 

den forbindelse vægt på, at metoden sikrer, at de sparede driftsomkostninger og de nye 

driftsomkostninger er opgjort på samme grundlag. Det tilsigter dermed, at opgørelsen af 

meromkostningerne er retvisende.  

 

Forsyningstilsynet bemærker samtidig, at Radius har oplyst, at driftsomkostningerne 

vedr. de 157.000 elmålere i 2018 svarer til 55 kr. på måler, hvilket også svarer til, hvad 

andre netvirksomheder almindeligvis opgiver til Forsyningstilsynet i forbindelse med an-

søgninger om fjernaflæste målere.  

 

Radius har redegjort, at den primære årsag til forskellen mellem 83 kr. og 55 kr. pr. 

elmåler, er, at selskabet i 2017 ikke har opnået alle stordriftsfordelene ved udrul-

ningsprojektet, og at enhedsomkostningen, for de samme elmålere, derfor er lavere 

i 2018 end i 2017.  

 

Vurdering af nye oplysninger om restafskrivning. 

Radius har den 27. august 2019 fremsendt oplysninger om restafskrivningen på de de-

monterede elmålere skal reduceres fra 28.798.005 kr. til 25.663.149 kr. Radius angiver 

selv, at beløbet er dokumenteret i forbindelse med reguleringsregnskab for 2018.  

 

 
4 I Radius ansøgning var driftsomkostningerne opgjort til 12.789.524 kr., men en del af disse omkostnin-

ger (5.750.435 kr.) bør ikke medtages som løbende driftsomkostninger, jf. begrundelsesafsnit.  
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Forsyningstilsynet har på den baggrund reduceret restafskrivningen på de demonterede 

elmålere i overensstemmelse med Radius’ fremsendte oplysninger. 

 

Samlet vurdering 

På baggrund af ovenstående og den af ansøger fremsendte dokumentation, vurderer 

Forsyningstilsynet, at ansøger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse med 

idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2017, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, 

tilstrækkeligt. Det lægges desuden til grund, at driftsomkostningerne indeholder de i vej-

ledningen5 beskrevne omkostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger. 

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2017 kvalificerer således til 

forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 

1, jf. § 2, stk. 1 og 2.  

 

Beregning af forhøjelser 

Model for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investe-

ring i fjernaflæste målere (sagsnummer: 14/08902) kan findes på Forsyningstilsynets 

hjemmeside6, ligesom der er vedlagt et beregningseksempel i bilag 1, hvortil der henvi-

ses. 

 

Tabellen nedenfor opsummerer de omkostninger, der er anvendt til beregning af forhø-

jelsen af reguleringsprisen på baggrund af og inklusive de ændringer, som Forsynings-

tilsynet har gennemført, og som er beskrevet ovenfor.  

  

 
5 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investering i fjernaflæste målere, april 2018. 

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

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

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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TABEL 2 | OMKOSTNINGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2017 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 157.700 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 357.313.570 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 25.663.149 

Restlevetid for demonterede målere (år)1 12 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere i alt (kr.) 6.548.000 

Heraf omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af målere (omfatter ikke udskift-

ning af målere, da det er CAPEX) 

                                      

1.885.554  

Heraf omkostninger til selvaflæsningssystem, herunder omkostninger til udsendelse af 

selvaflæsningskort 

                                      

1.191.890  

Heraf omkostninger til håndtering, validering og formidling mv. af data fra selvaflæs-

ningskort 

                                      

3.470.556  

Heraf andre sparede omkostninger - 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 13.099.394. 

 

Heraf omkostninger til drift, vedligehold og kontrol mv. af målere og hjemtagningsud-

styr, herunder teleomkostninger mv. (omfatter ikke udskiftning af målere, da det er 

CAPEX) 

643.527 

Heraf omkostninger til drift af IT-systemer til datahjemtagning, herunder omkostninger 

til licenser mv. 
7.000.378 

Heraf omkostninger til håndtering af data, herunder validering og formidling mv. 5.455.489 

Heraf driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsen-

delse af timemålte forbrugsdata, jf. § 9 stk. 5. 

- 

Heraf andre nye driftsomkostninger -.                                       

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 15.052.566 

Note 1: Radius har angivet restlevetiden til 11,7 år. Forsyningstilsynets model indregner restlevetiden i 

hele tal og derfor er det afrundet til 12 år. 

 

Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen i 

2017 angivet i tabel 3.  

 

Forhøjelsen for 2017 dækker afskrivninger og meromkostninger vedrørende de idrift-

satte elmålere tillagt straksafskrivning af værdien af de demonterede elmålere og fra-

trukket værdien af den sparede alternativ investering. De konkrete beregninger fremgår 

bilag 2, hvortil der henvises. Herudover findes et beregningseksempel vedlagt som bilag 

1.    
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Beregningerne følger Energitilsynets afgørelse om ”Model for forhøjelse af regulerings-

prisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste elmålere af 29. 

september 2015” 

 

TABEL 3 | FORHØJELSE I 2017 

     

Målernes idriftsættelsesår 

   Tilladt stigning i indtægts-

ramme (kr.) 

Tilladt stigning i regule-

ringspris (øre/kWh) 

2017     53.862.601   0,656  

 

Forhøjelser som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaflæste målere og ud-

skiftning af fjernaflæste målere i 2017, vil kun give en årlig forhøjelse til og med første 

reguleringsperiode af den nye regulering (2018-2022), jf. BEK 969/2018, § 6, stk. 5, og 

§ 54, stk. 2, nr. 3. Fra anden reguleringsperiode (2023-2027) vil omkostningerne indgå 

i indtægtsrammens beregningsgrundlag, og der vil således ikke være behov for en årlig 

forhøjelse fra 2023 og frem. 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode som følge af fjernaf-

læste målere idriftsat i 2017 er angivet nedenfor i tabel 4.  

 

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

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger (omkostnings-

ramme) 

 

22.110.028 22.110.028 22.110.028 22.110.028 22.110.028 

Sparet alternativ investering (om-

kostningsramme) 

  -2.365.082   -2.379.272   -2.393.548   -2.407.909   -2.422.357  

Samlet justering af omkost-

ningsramme 

  19.744.946   19.730.756   19.716.480   19.702.119   19.687.671  

Note: Det bemærkes, at forhøjelse for meromkostninger til drift og vedligehold kun gives for det enkelte 
år og på baggrund af ansøgning.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at kun forhøjelsen vedrørende driftsomkostnin-

ger og afskrivninger tillægges i omkostningsrammen under ny regulering, jf. BEK.nr. 

969/2018 § 54, stk. 2 og stk. 3.  

 

Forrentningsrammen for Radius fastsættes på baggrund af det relevante forrentnings-

grundlag. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæste må-

lere vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i første reguleringsperi-

ode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. de-

cember 2017, jf. BEK.nr. 969/2018 § 57, stk. 4. Således forrentes de idriftsatte fjernaf-

læste målere med den historiske forrentningssats, jf. BEK.nr. 969/2018 § 39, stk. 1, da 

aktiverne indgår i det historiske forrentningsgrundlag.  
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6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet hermed ikke er afskåret fra på et 

senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er mar-

kedsmæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

 

 

Det bemærkes afslutningsvist, at Forsyningstilsynet i vurderingen af opgørelsen af rest-

levetiden følger den praksis, som er beskrevet i Energitilsynets afgørelse om ”Model for 

forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjern-

aflæste målere af 29. september 2015”. Forsyningstilsynet forventer at foretage ændrin-

ger i modellen til beregning af forhøjelser i forbindelse med nye regler, der trådte i kraft 

pr. 1. januar 2018, jf. bekendtgørelse 969 af 27. juni 2018, med senere ændringer, om 

indtægtsrammer for netvirksomheder. Alle netvirksomheder vil modtage en generel ori-

entering direkte om disse ændringer, når Forsyningstilsynet har udarbejdet en konkret 

model. Udarbejdelsen af modellen vil ske i dialog med branchen.  

 

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved 

henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på post@forsyningstil-

synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 
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7. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal in-

den fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: +45 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

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

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

8. BILAG 

Bilag 1: Beregningseksempel 

Bilag 2:  Beregningsmodel_Radius_18_12384 (Excel regneark) 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5425 

mss@forsyningstilsynet.dk 

 

 


