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Afgørelse | Forhøjelse af reguleringsprisen som følge af fjernaf-
læste målere idriftsat i 2014, 2015 og 2016 

Vildbjerg Elværk AmbA (herefter Vildbjerg) har ansøgt om forhøjelse af reguleringspri-

sen som følge af dokumenterede meromkostninger på baggrund af idriftsættelse af fjern-

aflæste målere i 2014, 2015 og 2016, jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og 

måling af elektricitet i slutforbruget, nr. 75 af 25. januar 2019, som ændret ved bekendt-

gørelse 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, stk. 1, i fjernmålerbekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet kan forhøje 

reguleringsprisen for netvirksomheder som følge af forpligtelserne i fjernmålerbekendt-

gørelsen § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet har den 24. juni 2016 truffet afgørelse om forhøjelse af regulerings-

pris som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere (sagsnummer 15/05683).  

 

Vildbjerg har efterfølgende gjort Forsyningstilsynet opmærksom på, at Forsyningstilsy-

net ikke har færdigbehandlet en ansøgning fra Vildbjerg om idriftsættelse af 1.037 fjern-

aflæste målere i 2014, og at Forsyningstilsynet fejlagtigt har truffet afgørelse om Vild-

bjerg har idriftsat 944 fjernaflæste målere i 2014 (sagsnummer 15/05683). De 944 fjern-

aflæste målere er idriftsat i 2015. Begge ansøgninger er journaliseret på det samme 

sagsnummer 15/05683. 

 

Vildbjerg ønsker at sagen (sagsnummer 15/05683) genoptages og omgøres med hen-

blik på at anvende det korrekte idriftsættelsesår og at Forsyningstilsynet træffer afgø-

relse om ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af idriftsættelse af 

1.037 fjernaflæste målere i 2014.  

 

En myndighed kan i særlige tilfælde genoptage en afgjort sag. Det forhold, at en netvirk-

somhed, efter der er truffet afgørelse i sagen, ønsker genoptagelse er som udgangs-

punkt ikke i sig selv tilstrækkelig til, at betingelserne for at genoptage afgørelsen er til 

stede. 
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Forsyningstilsynet har ikke behandlet begge de to ansøgninger, der er registreret på 

sagsnummer 15/05683. I forbindelse med afgørelse af 24. juni 2016 (sagsnummer 

15/05683) har Forsyningstilsynet fejlagtigt dog blandet faktuelle forhold fra de to ansøg-

ninger i samme afgørelse med sagsnummer 15/05683.  

 

På den baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at betingelserne for at genoptage afgø-

relsen af 24. juni 2016 konkret er til stede. Afgørelsen af den 24. juni 2016 genoptages 

og ændres derfor. 

 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Vildbjerg Elværk AmbA’s idriftsættelse af 

fjernaflæste målere i 2014, 2015 og 2017 giver anledning til en forhøjelse af regulerings-

prisen, jf. bekendtgørelse 75/2019 § 10, stk. 3, jf. bekendtgørelse 1358/2013 § 9, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor Vildbjerg Elværk AmbA’s reguleringspris med de årlige 

beløb som angivet i Tabel 2, jf. nedenfor. 

 

Vedlagt denne afgørelse er den økonomiske model (vedlagt som regneark for hver an-

søgning), retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen samt en gennemgang af de fore-

tagne beregninger. 

 

2. SAGSFREMSTILLING  

Vildbjerg har den 2. juni 2015 og den 2. december 2015 indsendt ansøgning om forhø-

jelse af reguleringsprisen som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2014 og 

2015. Begge disse sager er journaliseret under sagsnummer 15/05683, og Forsynings-

tilsynet har truffet afgørelse den 24. juni 2016 om 944 fjernaflæste målere, der er idriftsat 

i 2015. I den pågældende afgørelse har Forsyningstilsynet dog fejlagtigt angivet idrift-

sættelsesåret til 2014. Forsyningstilsynet har dog ved en fejl ikke truffet afgørelse om de 

1.037 fjernaflæste målere, Vildbjerg har idriftsat i 2014.  

 

Vildbjerg har den 31. maj 2017 ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af 

målere idriftsat i 2016, jf. sagsnummer 17/07183. Forsyningstilsynet traf afgørelse i på-

gældende sagsnummer den 30. januar 2018. 

 

Vildbjerg har endvidere den 31. maj 2018 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægts-

rammen i 2017 som følge af nye driftsomkostninger i 2017 vedrørende fjernaflæste må-

lere idriftsat i 2014 og 2016, jf. tidligere trufne afgørelser på sagen med journalnummer: 

15/05683 og 17/07183.  

 

Vildbjerg har den 8. april 2019 fremsendt faktura på i alt 212.884,63 kr., som dokumen-

tation for afholdte driftsomkostninger i 2017 vedrørende 6.708 fjernaflæste målere. 

 

Vildbjerg har den 28. juni 2019 gjort Forsyningstilsynet opmærksomt på, at der endnu 

ikke er truffet afgørelse om de 1.037 fjernaflæste målere, der er idriftsat i 2014. 
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Forsyningstilsynet har den 10. januar 2020 anmodet Vildbjerg om dokumentation for 

både afholdte driftsomkostninger og anlægsomkostninger for de fjernaflæste målere 

idriftsat i 2014. Vildbjerg har den 20. januar 2020 fremsendt udtræk fra et regnskabssy-

stem samt faktura som dokumentation for afholdte anlægsomkostninger i 2014.  

 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER ANSØGNINGER OM MÅLERE IDRIFTSAT I 2014, 2015 OG 

2016 

  2014 2015 2016 

Antal udskiftede fjernaflæste elmålere (stk.)  1.037  944 277 

Samlede anlægsomkostninger ved udskiftning i (kr.)  1.826.324  1.510.240 - 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.)  0 0 - 

Restlevetid for demonterede målere (år)  0 0 - 

Sparede driftsomkostninger ved demonterede målere (kr.)  1.918 15.000 - 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 2014   34.441  - - 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 2015   34.522   31.426  - 

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 2016   34.781   31.662   

Nye driftsomkostninger ved fjernaflæste målere (kr.) 2017   35.348   32.178  9.442 

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.)  - 478.537  

Tidligere afgørelse:  - 15/05683 17/07183 

Kilde:Vildbjerg  

 

De midlertidige driftsomkostninger i 2015 er dokumenteret ved opgørelse over timefor-

brug for etablering af hjemtagningsudstyr samt timeløn. 

 

Vedlagt denne afgørelse er retsgrundlag (bilag 1) anvendt konkret til afgørelsen og en 

gennemgang af de foretagne beregninger (bilag 2). De konkrete beregninger er vedlagt 

som et regneark for hver ansøgning (bilag 3.1-bilag 3.3.), 

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har ved mail af 30 januar 2020 sendt udkast til afgørelse i høring hos 

Vildbjerg Elværk AmbA med høringsfrist 13. februar 2020. 

 

Vildbjerg Elværk AmbA har ikke fremsendt bemærkninger inden 13. februar 2020.  

 

Forsyningstilsynet er i mellemtiden blevet opmærksom på, at høringsudkast af 13. fe-

bruar indeholdt fejl i det sparede driftsomkostninger fejlagtigt blev tillagt den beregnede 

forhøjelse i tabel 2.  

 

På den baggrund har Forsyningstilsynet ved mail af 17 februar 2020 sendt udkast til 

afgørelse i høring hos Vildbjerg Elværk AmbA med høringsfrist 23. februar 2020.  
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Vildbjerg Elværk AmbA har ikke fremsendt bemærkninger og Forsyningstilsynet træffer 

derfor afgørelse på det foreliggende grundlag. 

 

4. BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, 

der har haft dokumenterede meromkostninger som følge af idriftsættelse af fjernaflæste 

målere, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 2, stk. 1 og 2. Vildbjerg har oplyst, at virksom-

heden har idriftsat i alt 2.258 fjernaflæste målere i 2014, 2015 og 2016. Som følge heraf 

har Vildbjerg ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 

9, stk. 1. 

 

Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaf-

læste målere, jf. § 9, stk. 2, og udskiftning af fjernaflæste målere, jf. 9, stk. 3, for fjernaf-

læste målere idriftsat i 2014, 2015 og 2016. Oplysninger vedrørende de idriftsatte fjern-

aflæste målere fremgår af Tabel 1, jf. ovenfor.  

 

Udskiftede målere i 2014 

 

Udskiftningen af 1.037 fjernaflæste målere i 2014, der lever op til kravene i fjernmåler-

bekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved udtræk fra regnskabssystem og faktura, 

jf. sagsfremstillingen.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at ansøger har dokumenteret anlægsom-

kostningerne i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæste målere, jf. fjernmålerbe-

kendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt. 

 

Vildbjerg har ikke fremsendt dokumentation for driftsomkostninger i 2014 for de idrift-

satte fjernaflæste målere. På den baggrund har Forsyningstilsynet estimeret de sparede 

og nye driftsomkostninger for fjernaflæste målere idriftsat i 2014.  

 

Meromkostningerne til driften af de fjernaflæste målere i 2014-2017, som følge af idrift-

sættelsen af fjernaflæste målere i 2014, der lever op til kravene i fjernmålerbekendtgø-

relsen §§ 4-7, er fastsat af Forsyningstilsynet. Meromkostningerne er fastsat på et ni-

veau, som svarer til meromkostningerne til drift pr. fjernaflæst målere, som opgjort i 

2017.  

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på oplysninger, som er fremsendt til Forsyningstilsynet 

den 8. april 2019, hvor Vildbjerg har fremsendt en faktura fra Kamstrup, som står for 

driften af de fjernaflæste målere, på i alt 212.884 kr. På bagrund heraf kan der beregnes 

en gennemsnitlig omkostning pr. fjernaflæst måler. Det lægges desuden til grund, at de 

af ansøger fremsendte driftsomkostninger indeholder de i vejledningen1 beskrevne om-

kostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger. 

 

 
1 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investeringer i fjernaflæste målere, maj 

2018. http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/  

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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Forsyningstilsynet beregner de sparede driftsomkostninger for målere idriftsat i tidligere 

år på baggrund af ansøgninger fra de pågældende år (15/05683 og 17/07183). De spa-

rede driftsomkostninger fremskrives med samme inflation som anvendes i forbindelse 

med beregning af indtægtsramme og reguleringsregnskab.  

 

I forbindelse med fastsættelse af forhøjelse af reguleringsprisen for 2017 anvender For-

syningstilsynet konkret de oplysninger, som fremgår af tabel 1 ovenfor.  

 

Udskiftede målere i 2015 

 

Udskiftning af 944 fjernaflæste målere i 2015, der lever op til kravene i fjernmålerbe-

kendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved en revisorerklæring og et udtræk fra et an-

lægskartotek. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at ansøger har dokumenteret meromkost-

ningerne i forbindelse med idriftsættelse af fjernaflæste målere, jf. fjernmålerbekendtgø-

relsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt. 

 

Meromkostninger til drift af målere i 2015-2017, som følge af idriftsættelsen af fjernaflæ-

ste målere i 2015, der lever op til kravene i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er fastsat 

af Forsyningstilsynet. Meromkostningerne er fastsat på et niveau, som svarer til merom-

kostningerne til drift pr. fjernaflæst målere som opgjort i 2017. Det lægges desuden til 

grund, at de af ansøger fremsendte driftsomkostninger indeholder de i vejledningen2 

beskrevne omkostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger. 

 

Forsyningstilsynet beregner de sparede driftsomkostninger for målere idriftsat i tidligere 

år på baggrund af ansøgninger fra de pågældende år (15/05683 og 17/07183). De spa-

rede driftsomkostninger fremskrives med samme inflation som anvendes i forbindelse 

med beregning af indtægtsramme og reguleringsregnskab.  

 

Forsyningstilsynet har dermed lagt vægt på oplysninger som er fremsendt den 8. april 

2019, hvor Vildbjerg har fremsendt en faktura fra Kamstrup, som står for drift af de fjern-

aflæste målere på i alt 212.884 kr. På bagrund heraf kan der beregnes en gennemsnitlig 

omkostning pr. fjernaflæst måler.  

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere kvalificerer således til forhø-

jelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgørelsen § 9, stk. 1, jf. § 

2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1.  

 

I forbindelse med fastsættelse af forhøjelse af reguleringsprisen for 2017 anvender For-

syningstilsynet konkret de oplysninger, som fremgår af tabel 1 ovenfor. Beregningerne 

er vedlagt i bilag 3, hvortil der henvises. 

 

Udskiftede målere i 2016 

 
2 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investeringer i fjernaflæste målere, maj 

2018. http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/  

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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Forsyningstilsynet har med afgørelse af 30. januar 2018 truffet afgørelse om, at udskift-

ningen af 277 fjernaflæste målere i 2016 lever op til kravene i fjernmålerbekendtgørelsen 

§§ 4-7, jf. sagsnummer 17/07183.  

 

Nye driftsomkostninger i 2017 som følge af idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2016, 

der lever op til kravene i fjernmålerbekendtgørelsen §§ 4-7, er dokumenteret ved faktura 

fra Kamstrup A/S, som står for drift af de fjernaflæste målere på i alt 212.884 kr. Dette 

beløb dækker omkostninger til i alt 6.708 fjernaflæste målere (og 4.539 målere for en 

del af omkostningerne).  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ansøger har dokumenteret meromkostninger i 2017 jf. 

fjernmålerbekendtgørelsens § 9, stk. 1, tilstrækkeligt. Det lægges desuden til grund, at 

de af ansøger fremsendte driftsomkostninger indeholder de i vejledningen3 beskrevne 

omkostningstyper for både nye og sparede driftsomkostninger. 

 

Forsyningstilsynet beregner de sparede driftsomkostninger for målere idriftsat i tidligere 

år på baggrund af ansøgninger fra de pågældende år (15/05683 og 17/07183). De spa-

rede driftsomkostninger fremskrives med samme inflation som anvendes i forbindelse 

med beregning af indtægtsramme og reguleringsregnskab.  

 

Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2014, 2015 og 2016 kvalifice-

rer således til forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. fjernmålerbekendtgø-

relsen § 9, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 og 2. 

 

Forhøjelsen fremgår af Tabel 2. 

 

TABEL 2 | TILLADTE FORHØJELSER AF INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS i 

2017 

       

    Tilladt forhøjelse af indtægtsramme, kr. 

    2014 2015 2016 2017 

2014     40.520   153.401   148.125   142.489  

2015      502.213   102.560   97.894  

2016   323.383 45.457 

I alt      40.520   655.615   574.068   285.839  

    Tilladt forhøjelse af reguleringspris, øre/kWh 

2014     0,10   0,36   0,32   0,31  

2015      1,18   0,22   0,22  

2016       0,70   0,10  

I alt      0,10   1,53   1,24   0,63  

Note: Beregningerne findes i bilag 3.1-3.3, hvortil der henvises 

 

 
3 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af investeringer i fjernaflæste målere, maj 

2018. http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/  

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-fjernaflaeste-maalere/
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Forhøjelser som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaflæste målere og ud-

skiftning af fjernaflæste målere i 2014-2016, 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 indtægtsrammen i første reguleringsperiode som følge af fjernaflæste 

målere idriftsat i 2014-2016 er angivet nedenfor i tabel 3.  

 

TABEL 3 | FORHØJELSE I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

 

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Udskiftning i 2014       

Afskrivninger (omkostnings-

ramme) 

 

121.755 121.755 121.755 121.755 121.755 

Sparet alternativ investering (om-

kostningsramme) 

 

-76.223 -77.670 -79.144 -80.646 -82.176 

Udskiftning i 2015       

Afskrivninger (omkostnings-

ramme) 

 100.683 100.683 100.683 100.683 100.683 

Sparet alternativ investering (om-

kostningsramme) 

 -71.601 -72.316 -73.037 -73.766 -74.502 

Udskiftning i 2016       

Afskrivninger (omkostnings-

ramme) 

 38.117 38.117 38.117 38.117 38.117 

Sparet alternativ investering (om-

kostningsramme) 

 -21.230 -21.354 -21.479 -21.605 -21.731 

Samlet forhøjelse af  

omkostningsramme som følge 

af nærværende afgørelse 

 91.501 89.215 86.895 84.538 82.146 

 

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

rekte.  

 

Tilsynet bemærker, at tilsynet ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, 

hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslo-

vens § 46. 

 

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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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: ekn@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: 3.1 Model 2014 

 3.2 Model 2015  

3.3 Model 2016 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Micheal Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 41 71 54 25 

MSS@forsyningstilsynet.dk 

 

 

 


