
 

 

 

16. september 2019 

Sagsnummer: 18/12204 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 

 

Vores Elnet A/S 

Sanderumvej 16 

Sanderum 

5250 Odense SV 

CVR-nr.: 25 58 79 87 

 

Afgørelse | Forhøjelse af reguleringsprisen som følge af idrift-
sættelse af fjernaflæste målere (18/12204). 

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

som følge af dokumenterede meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjern-

aflæste målere i 2017 (sagsnummer: 18/12204), jf. bekendtgørelse om fjernaflæste el-

målere og måling af elektricitet i slutforbruget, nr. 75 af 25. januar 2019, som ændret ved 

bekendtgørelse nr. 491 af den 29. april 2019, der trådte i kraft den 8. maj 2019. Det 

følger af § 10, stk. 3, i BEK nr. 75/2019, at ansøgninger om omkostninger afholdt før 

2018 sker efter hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1358 af 3. december 2013 

(herefter fjernmålerbekendtgørelsen). 

 

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 som bilag 1-3 er retsgrundlag, beregningseksempel og øko-

nomiske model, anvendt konkret til afgørelsen, hvortil der henvises.  

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Vores Elnet A/S’ idriftsættelse af fjernaflæste 

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

1358/2013, § 9, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor Vores Elnets reguleringspris med de årlige beløb som 

angivet i Tabel 2.  

 

 

2. SAGSFREMSTILLING  

Vores Elnet har den 29. maj 2018 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen 

som følge af investering i fjernaflæste elmålere idriftsat i 2017. Investeringen består af 

udskiftning af målere med fjernaflæste elmålere i 2017 (sagsnummer 18/12204).  
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Af nedenstående tabel fremgår de oplysninger, som lægges til grund for afgørelsen. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2017 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 21.684 

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 29.661.589 

Restafskrivning for demonterede elmålere (kr.) 1.283.774 

Restlevetid for demonterede elmålere (år) 2 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede elmålere (kr.) 1.113.831 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste elmålere (kr.) 1.365.357 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 0 

 

Der er i beregning af forhøjelse af reguleringspris taget højde for, at der i 2017 er udskif-

tet elmålere med en oplyst restlevetid og restværdi som ovenfor. Der modregnes spa-

rede omkostninger til alternativ investering, når de demonterede elmålere er helt afskre-

vet.  
 

Ansøger har dokumenteret antallet af udskiftede elmålere med en oversigt over alle el-

målere, der er udskiftet, hvori målernummer på nye fjernaflæste elmålere samt udskift-

ningsdato indgår for samtlige nye fjernaflæste elmålere installeret i 2017. 

 

Ansøger har fremsendt faktura for indkøbsprisen på de nye fjernaflæste elmålere, en 

projektoversigt med øvrige anlægsomkostninger og udtræk fra anlægskartotek som do-

kumentation for afholdte anlægsomkostninger.  

 

Restafskrivninger samt restlevetid på skrottede elmålere er oplyst ved udskrift fra Vores 

Elnets anlægskartotek. 

 

Netvirksomheden har redegjort for sammensætningen af sparede og nye driftsomkost-

ninger. De sparede driftsomkostninger er opgjort ved en gennemsnitspris for driften af 

elmålere i 2016 ganget med antallet af demonterede elmålere i 2017. De nye driftsom-

kostninger er opgjort ved en gennemsnitspris for driften af fjernaflæste elmålere i 2017 

ganget med antallet af fjernaflæste elmålere idriftsat i 2017.   

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 17 juli 2019 sendt udkast til afgørelse i partshøring hos Vores 

Elnet A/S med høringsfrist den 16. august 2019. 

 

På baggrund af anmodning fra Vores Elnet A/S har Forsyningstilsynet forlænget hø-

ringsfristen til den 23. august 2019.  

 

Vores Elnet A/S har den 22. august 2019 fremsendt høringssvar, hvoraf det fremgår at 

Vores Elnet A/S ikke er enig i den beregnede forhøjelse i tabel 3, som vedrører årene 

2018-2022. Det drejer sig konkret om, at den sparede alternative investering indeholder 

et element af forrentning, som efter Vores Elnets opfattelse ikke bør indgå.  
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Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at de beregnede forhøjelser i nærværende af-

gørelse i udgangspunktet følger den eksisterende beregningsmodel for forhøjelser af 

reguleringspris.  

 

Fra 2018 skal Forsyningstilsynet ikke længere fastsætte en reguleringspris for Vores 

Elnet, men en indtægtsramme efter reglerne i den gældende indtægtsrammebekendt-

gørelse.  

 

Af hensyn til at lette overgangen fra den tidligere regulering, hvor Forsyningstilsynet 

fastsætter en reguleringspris til den nye regulering, hvor Forsyningstilsynet fastsætter 

en indtægtsramme, udskilles beregning af forhøjelse for årene 2018-2022 til senere og 

særskilt behandling.  

 

Forsyningstilsynet forventer, at beregning af forhøjelserne som følge af denne investe-

ring fastsættes for første reguleringsperiode, dvs. årene 2018-2022, i forbindelse med 

Forsyningstilsynets afgørelse om indtægtsramme for 2018 for Vores Elnet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det alene er forhøjelsens størrelse, der vil blive fastlagt 

senere. Forsyningstilsynet træffer således med denne afgørelse om, at Vores Elnet fra 

2018 og frem er berettiget til en forhøjelse af omkostningsrammen og forrentningsgrund-

laget, som følge af investeringen i fjernaflæste målere, jf. § 9 stk. 1, i fjernmålerbekendt-

gørelsen. 

 

4. BEGRUNDELSE 

Nedenfor begrunder Forsyningstilsynet afgørelsen for målere idriftsat i 2017. 

 

Målere idriftsat i 2017 

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. Vores Elnet har oplyst, at virk-

somheden har idriftsat 21.684 fjernaflæste elmålere i 2017. Som følge heraf har Vores 

Elnet ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 

1.  

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaf-

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

 

Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste elmålere i 2017 er dokumenteret af Vores 

Elnet ved faktura og udsnit fra anlægskartotek, og Forsyningstilsynet lægger til grund, 

at de ansøgte nye fjernaflæste elmålere lever op til de tekniske krav i fjernmålerbekendt-

gørelsen §§ 4-7. Der er samtidig redegjort for sammensætningen af sparede og nye 

driftsomkostninger for målere idriftsat i 2017.  

 

Forsyningstilsynet lægger den fremsendte dokumentation til grund og vurderer, at an-

søger har dokumenteret meromkostninger i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæ-

ste elmålere i 2017, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt. Det lægges 
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desuden til grund, at driftsomkostningerne indeholder de i vejledningen1 beskrevne om-

kostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger. 

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste elmålere 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 elmålere (sagsnummer: 14/08902) kan findes på Forsyningstilsynets 

hjemmeside2, ligesom der er vedlagt et beregningseksempel i bilag 2, hvortil der henvi-

ses. 

 

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

2017 angivet i tabel 2.  

 

TABEL 2 | FORHØJELSE AF REGULERINGSPRIS I 2017 

     

Målernes idriftssættelsesår 

   Tilladt stigning i indtægts-

ramme (kr.) 

Tilladt stigning i regule-

ringspris (øre/kWh) 

    1.650.458 0,073 

 

 

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Vores Elnet indsendte oplysninger er kor-

rekte.  

 

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. 

 

Netvirksomheden skal årligt over forhøjelsens levetid, indberette omkostninger til drift 

og vedligehold forbundet med fjernaflæste målere der er omfattet af denne afgørelse. 

Forsyningstilsynet vil derpå årligt forhøje netvirksomhedens indtægtsramme midlertidigt 

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

hold. 

 

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

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

synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

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

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

2 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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6. 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: nh@naevneneshus.dk 

 

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

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

7. BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

Bilag 2:  Beregningseksempel 

Bilag 3: Økonomisk model 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5425 

MSS@forsyningstilsynet.dk 

 

 


