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1 Indledning  

Netvirksomheders netudviklingsplan skal udarbejdes i det format, som er offentliggjort på 

Energistyrelsens hjemmeside. Formatet har til formål at sikre, at netvirksomhedernes 

netudviklingsplaner indeholder relevante oplysninger samt er let sammenlignelige for 

henholdsvis markedsaktørerne og myndighederne. Formatet er opbygget således, at 

netvirksomhederne skal udfylde de kantede parenteser, figurer og tabeller med den 

relevante information.  

 

 

Det fremgår af elmarkedsdirektivets artikel 32, stk. 3, at netudviklingsplanen skal skabe 

klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt og skal fastlægge 

de investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år, med særlig vægt på den vigtigste 

distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye 

belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Netudviklingsplanen skal 

ligeledes omfatte anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg 

eller andre ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse. 

Netudviklingsplanen er et vigtigt instrument til at støtte integrationen af anlæg, der bruger 

vedvarende energikilder, fremme udviklingen af energilageranlæg og elektrificeringen af 

transportsektoren samt til at forsyne systembrugerne med tilstrækkelige oplysninger om de 

planlagte udvidelser eller opgraderinger af nettet, jf. elmarkedsdirektivets 

præambelbetragtning 61.  

Netudviklingsplanen har dermed til formål at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører 

om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Planen skal skabe grundlaget 

for, at aktører får mulighed for at agere ud fra netvirksomhedens planlægning i forhold til 

alternative løsninger og for at være med til at påvirke udviklingen i distributionsnettet, 

herunder ved at levere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.  

Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af 

netudviklingen på distributions- og transmissionsniveauet samt samlet set bidrage til at 

understøtte en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark. 

Netudviklingsplanen har en 10-årig planlægningshorisont og er ikke juridiske bindende, jf. §§ 

3 – 4 i bekendtgørelse nr. 2242/2020 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter 

(netvirksomhedsbekendtgørelsen).  

1.1 Formål
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2 Lovgivningsmæssige rammer 

Netvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning nr. 119 af 06/02/2020 

(elforsyningsloven) § 22, stk. 1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i 

netvirksomhedens netområde på en gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden 

skal offentliggøre hvert andet år.  

De nærmere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i 

kapital 2 i netvirksomhedsbekendtgørelsen. Heraf fremgår det, at netudviklingsplanen skal 

baseres på det til enhver tid offentliggjorte format på Energistyrelsens hjemmeside.  

Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden samarbejde med Energinet 

samt sikre en bred høring af alle relevante aktører, jf. §§ 9 – 10 i 

netvirksomhedsbekendtgørelsen. Netvirksomheden skal udarbejde en redegørelse for 

resultaterne af høringsprocessen til Forsyningstilsynet, jf. § 11, stk. 1. Redegørelsen 

indsættes i netudviklingsplanens bilag 1.  

Netudviklingsplanen, redegørelsen for resultaterne fra høringsprocessen og 

Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om ændringer offentliggøres på 

Forsyningstilsynets hjemmeside den 1. januar hvert andet år påbegyndende 2023, jf. § 13 i 

netvirksomhedsbekendtgørelsen. 
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3 Analyseforudsætninger 

Netudviklingsplanen skal baseres på de senest offentliggjorte generelle 

analyseforudsætninger1, som Energistyrelsen udmelder, samt netvirksomhedens egne 

analyseforudsætninger. Analyseforudsætningerne angiver et sandsynligt udviklingsforløb for 

det danske el- og gassystem frem mod 2040. 

 

 

Udmøntningen af de generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder, i 

RAH Net’s netområde redegøres nedenfor.  

RAH Net har brugt Energistyrelsens analyseforudsætninger.  

 

 

Netvirksomhedens egne analyseforudsætninger kan fungere som supplement til de 

generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder. Netvirksomhedens egne 

analyseforudsætninger er redegjort for nedenunder.  

RAH Net har brugt et stationsprognose værktøj AF21 lavet af Dansk Energi. RAH Net har 

kun ændret få af forudsætningerne i dette værktøj. 

Netvirksomheden har i sin planlægning lagt egne analyseforudsætninger til grund, som 

indebærer afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsætninger. Nedenfor 

identificeres og begrundes afvigelserne.   

Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsætninger samt begrundelse 

Afvigelse Begrundelse 

  

 

  

 
1 Analyseforudsætninger til Energinet 

3.1 De generelle analyseforudsætninger

3.2 Netvirksomhedens analyseforudsætninger 
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4 Beskrivelse af netvirksomheden  

Følgende afsnit indeholder et kort over netområdet og nøgletal for netvirksomheden, 

herunder generelle kontaktoplysninger, økonomiske nøgletal, nøgletal for netanlæg samt 

nøgletal for forbrug og produktion. 

 

 

 

  

4.1 Kort over netområde 
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Formålet med netudviklingsplanerene er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører 

om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Nøgletallene i dette afsnit 

giver et indledende indblik i netvirksomheden og dennes netområde, herunder 

størrelsesordenen, indtægtsrammen (investeringsbehov) etc. 

 

4.2.1 Generelt 

Kontaktinformation  Ndr. Ringvej 4, 

6950 Ringkøbing 

97321455 

rahnet@rah.dk 

 

Antal 

afregningsmålere  

52.180  

 

 

4.2.2 Økonomi 

De økonomiske nøgletal er baseret på de senest tilgængelige resultater for netvirksomheden 

og er med til at give et helhedsudtryk, samt et kort økonomisk overblik.  

Årlig omsætning   DKK. 132.796.021  

Indtægtsramme 

 

 DKK. 122.996.183  

Driftsomkostninger  

 

 DKK. 43.780.526  

Afskrivninger    DKK. 44.600.424  

Netaktiver    DKK. 1.059.893.117  

Bemærkninger til 4.2.2 Økonomi 

Omsætning: 
Der er valgt driftsmæssige indtægter fra afgørelse om  indtægtsrammer 2020 tillagt 
opkrævning af energispareaktiviteter.  
Driftsmæssige indtægter 2020 = DKK. 132.796.021 
 
Indtægtsramme: 
Indtægtsrammen er seneste afgørelse (2020). I indtægtsrammen er indeholdt 
energispareaktiviteter. 
Indtægtsramme i alt = DKK. 122.996.183. 
 
 
 

4.2 Nøgletal
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Driftsomkostninger: 
Der er medtaget driftsomkostninger fra afgørelsen om indtægtsrammer for 2020. 
Omkostningsrammen er fratrukket afskrivningerne. 
Driftsomkostninger = DKK. 43.780.526. 
 
Afskrivninger: 
Der er medtaget afskrivninger, der er indeholdt i driftsomkostningerne fra afgørelsen om 
indtægtsrammer for 2020. 
Afskrivninger = DKK. 44.600.242. 
 
Netaktiver: 
Der er indregnet netaktiver fra indtægtsrammeafgørelsen for 2020, der er oplyst i forbindelse 
med forrentningen. 
Netaktiver = DKK. 1.059.893.117. 
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4.2.3 Netanlæg  

Nedenstående tabel er en oversigt over netvirksomhedens netkomponenter i 2020. 

Antal transformere  52 stk 60/10kV 

2.389 stk 10/0,4 kV 

 

Antal kabelskabe    24.069 Stk.   

Antal elmålere   52.489 Stk.   

Antal km kabel 

fordelt på 

spændingsniveau og 

luft/jord 

 65 km 60kV kabel 

2.140 km 10kV kabel 

3.047 km 0,4kV kabel 

63,8 km 60kV luftledning 

 

Antal tilslutninger 

fordelt på 

kundetyper i henhold 

til tarifmodel 

 A-lav: 22 kunder 

B-høj: 217 kunder 

B-lav: 752 kunder 

C: 51.189 kunder 

 

 

4.2.4 Forbrug og produktion  
Nedenstående tabel er en oversigt over den samlede leverede mængde strøm og nettab i 

MWh, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for 2020 i 

netvirksomhedens netområde.  

Leveret mængde  

 

                    878.196 MWh 

Nettab 

 

                      33.423 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet   

                           532 MW 

Installeret 

energilagerkapacitet   

                               2 MW 
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5 Opsummering af de overordnet udviklingsperspektiver (10 år) 

En opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver hen over de næste 10 år er en 

fremskrivning af udviklingen i netvirksomhedens netområde. 

5.1  Ændringer i forbrug og produktion 

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af bl.a. den leverede mængde og nettab i et 

10 års perspektiv, 2023-2026, 2027-2029 og 2030-2033.  

Perioden 2023-2026  

Leveret mængde  

 

 925.794 MWh 

Nettab 

 

 35.301 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet  

 MW 

Installeret 

energilagerkapacitet   

  

 

Perioden 2027-2029  

Leveret mængde  

 

 1.058.138 MWh 

Nettab 

 

 39.168 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet  

 MW 

Installeret 

energilagerkapacitet   
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Perioden 2030-2033  

Leveret mængde  

 

 1.295.339 MWh 

Nettab 

 

 48.961 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet  

 MW 

Installeret 

energilagerkapacitet   

  

Det er ikke muligt at fremskrive produktionskapaciteten og energilagerkapaciteten. 

 

5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlæg  

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anlægsmassen i procent i et 10 års 

perspektiv (udvikling i anlægsmasse i procent fra 2023 og 10 år frem).  

Anlægsmasse 

 

 30-60 kV net  

14% 

 

10-20 kV 

Transformer 19% 

Kabel 19% 

 

0,4 kV 

Kabelskab 14% 

0,4kV kabel 7% 

 

Det opgivet i 5.2 forventet fornyelse af eksisterende netanlæg, er opgivet som den samlede 

forventede fornyelse af netanlæg inkl. tilvækst af kunder, reinvesteringer og elektrificering af 

samfundet. Procent opgivet som den samlede fra år 2023 til udgangen af 2032.  

Der er taget udgangspunkt i de komponenter som er opgivet i 4.2.3 netanlæg, transformer, 

kabel og kabelskabe. 
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5.3 Anslået potentiel fleksibilitet 

Tabellen nedenfor indeholder bl.a. en fremskrivning af fleksibilitet fra forbrug og produktion i 

procent i et 10 års perspektiv (udvikling i procent fra 2023 og 10 år frem).  

Reduktion af 

forbrug/øget 

produktion  

 % 

Reduktion af 

produktion/øget 

forbrug  

 % 

 
Det er ikke muligt for RAH Net at udfylde skemaet i 5.3. Forklaring følger her. 
 
Følgende beskrivelse er udarbejdet af Dansk Energi og redigeret af RAH Net. 
Kort om fleksibilitet  
Lokale markeder for fleksibilitetsydelser eksisterer ikke i dag og forventes tidligst at spille en 
rolle i et 6-10 års perspektiv.  
RAH Net gør allerede brug af tiltag, som skal reducere det samlede investeringsbehov i RAH 
Net’s netområde. Disse tiltag omfatter tidsdifferentierede tariffer og begrænset netadgang for 
nyt forbrug, som tilsluttes i mellem- og højspændingsnettet.  
Der arbejdes i brancheregi på at muliggøre yderligere tiltag i 0-2 års perspektiv, som kan 
bidrage til at reducere det samlede investeringsbehov. Disse omfatter begrænset netadgang 
for nye produktionsanlæg, som tilsluttes i mellem- og højspændingsnettet, og effektbetaling 
for forbrugskunder, som er tilsluttet i mellem- og højspændingsnettet. RAH Net overvejer at 
benytte begge disse tiltag, hvis og når de godkendes af Forsyningstilsynet. 
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Tiltag til at udskyde eller reducere investeringer  
Tidsdifferentierede tariffer  
Tidsdifferentierede tariffer anvendes af RAH Net i dag og signalerer over for kunderne, 
hvornår på døgnet elnettet er mest belastet. De tidsdifferentierede tariffer giver kunderne et 
økonomisk incitament til at flytte forbruget væk fra de tidspunkter på døgnet, hvor elnettet er 
mest belastet, ved at gøre det dyrere at bruge elnettet i disse timer og billigere at bruge 
elnettet i timer, hvor det er mindre belastet.  
Tarifferne forventes at være den primære drivkraft til at flytte forbrug tilsluttet i 
lavspændingsnettet væk fra de timer i døgnet, hvor det lokale eldistributionsnet er mest 
belastet. Tarifferne forventes derfor også at stå for en stor del af den fleksibilitet, der kan 
opnås fra hjemmeopladning af elbiler og fra individuelle varmepumper.  
 
Begrænset netadgang  
Begrænset netadgang tilbydes kunder ved nettilslutning i mellem- og højspændingsnettet 
mod en reduceret betaling for nettilslutningen. Ved begrænset netadgang tilsluttes forbrug til 
elnettet med fuld afbrydelighed – altså kan netselskabet slukke/begrænse forbruget, når 
elnettet er hårdt belastet. Da forbruget kan begrænses, når elnettet er mest belastet, er det 
ikke nødvendigt at udbygge elnettets kapacitet til at håndtere forbrug tilsluttet med 
begrænset netadgang. Derved kan behovet for investeringer i eldistributionsnettet 
reduceres.  
Der arbejdes i brancheregi for, at begrænset netadgang fremadrettet også bliver en 
mulighed for nye produktionsanlæg, som tilsluttes i mellem- eller højspændingsnettet.  
Lokale markeder for fleksibilitetsydelser  
Lokale markeder for fleksibilitetsydelser kan bruges til at flytte forbrug og produktion til 
tidspunkter på døgnet, hvor der er bedre plads i det lokale elnet. Lokale markeder for 
anvendelse af fleksibilitetsydelser til eldistributionsnet eksisterer ikke i dag, men er under 
udvikling.  
Da lokale markeder for fleksibilitet ikke eksisterer endnu, forventes de ikke at spille nogen 
rolle i de kommende år. Afhængig af kundernes villighed til at deltage i lokale markeder for 
fleksibilitetsydelser og praktiske erfaringer med brug af fleksibilitetsydelser kan lokale 
markeder komme til at spille en rolle i et 6-10 års perspektiv.  
På nuværende tidspunkt forventes anvendelsen af lokale markeder for fleksibilitetsydelser 
primært at blive benyttet til håndtering af midlertidige flaskehalse eller udskydning af 
investeringer. 
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6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af 

netvirksomhedens elforsyningsnet  

Behovsvurderingen er målrettet de forventede udfordringer i relation til netinfrastrukturen, 

såsom kapacitetsbegrænsninger eller spændingsregulering med særlig vægt på 

spændingsniveauer på eller over 50 kV. De forventede udfordringer illustreres geografisk 

nedenfor. Ligeledes er relevante udfordringer2 på spændingsniveauer under 50 kV illustreret 

nedenfor.  

Der er fremhævet 3 områder, disse områder repræsentere det underliggende 0,4- og 10kV 

net for tilhørende 60/10kV station. Disse områder er prioriteret 1-3 efter fremskrevet effekt 

stigning på 60/10kV transformer. Denne effektstigning opstår i det underliggende 0,4- og 

10kV net.  

 

 
2 Relevante udfordringer er situationer, der potentielt kan løses varigt eller midlertidigt ved anvendelse 
af alternative løsninger til netinvesteringer såsom anskaffelse af fleksibilitetsydelser eller 
energieffektivitetsforanstaltninger, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, 1. pkt.  
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7 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- 

og reinvesteringer 

Dette afsnit indeholder en opgørelse af både planlagte ny- og reinvesteringer samt 

alternativer til ny- og reinvesteringer, jf. § 7, stk. 4 og § 8 i netvirksomhedsbekendtgørelsen.  

I forhold til planlagte ny- og reinvesteringer har opgørelsen særlig vægt på den vigtigste 

distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye 

belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer.  

Projekt navn 

 

Projekt nr.  

 
Beskrivelse Behov  Alternativ til 

investering  

Forventet 

idriftsætt

else 

Maksimalt 

effektræk 

fra 

forbrug 

[MW] 

”Forsyningsområde”  

For 60 kV station 

KLM, Kollemorten 

nr. 1 Fremskrivningen af 

belastningen i 

dette område viser 

en stigning på 85 

% i 2033. 

En dybdegående 

undersøgelse af de 

underliggende net 

vil kunne vise evt. 

behov for 

forstærkning. 

En 

undersøgelse 

som nævnt i 

”Behov” vil 

kunne vise evt. 

alternativer til 

investering 

såsom 

fleksibiltet. 

 
 

”Forsyningsområde”  

For 60 kV station 

HUS, Husby 

nr. 2 Fremskrivningen af 

belastningen i 

dette område viser 

en stigning på 72 

% i 2033. 

En dybdegående 

undersøgelse af de 

underliggende net 

vil kunne vise evt. 

behov for 

forstærkning. 

En 

undersøgelse 

som nævnt i 

”Behov” vil 

kunne vise evt. 

alternativer til 

investering 

såsom 

fleksibilitet. 
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Opgørelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative løsninger til 

netinvesteringer såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre 

ressourcer.  

 

Tabel 2 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer 

 

 

8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov  

Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov3 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år.  

  

Tabel 3 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov 

Årsinterval 0-2 3-5 6-10 

Samlede forventede investeringsbehov 

[DKK] 

   112.845.000          179.096.000 327.267.000 

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] 

og [MWh] 

MW 

MWh 

MW 

MWh 

MW 

MWh 

Der er i tabel 3 opgivet det forventede investeringsbehov, beløb er opgivet i nutidskroner 

(2022). Beløb er opgivet som det forventede samlede investeringsbehov inkl. tilvækst af 

kunder, reinvesteringer og elektrificering af samfundet. Under pkt. 7 kan det ses der ikke er 

 
3 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhænger af samfundsudviklingen. 

”Forsyningsområde”  

For 60 kV station 

GRB, Grønbjerg 

nr. 3 Fremskrivningen af 

belastningen i 

dette område viser 

en stigning på 70 

% i 2033. 

En dybdegående 

undersøgelse af de 

underliggende net 

vil kunne vise evt. 

behov for 

forstærkning. 

En 

undersøgelse 

som nævnt i 

”Behov” vil 

kunne vise evt. 

alternativer til 

investering 

såsom 

fleksibilitet. 
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defineret projekter på 60kV spændingsniveau. Der vil derfor i denne tabel ikke være opgivet  

tal i samlede forventede fleksibilitetsbehov.       

 

 

9 Bilag 1 – Redegørelse af resultaterne af høringsprocessen 

Der er ikke indkommet høringssvar. Netudviklingsplanen er på denne baggrund ikke ændret. 
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