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Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S' indtægts-

ramme 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra DONG 

Energy Eldistribution A/S (herefter ”DEE”) om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse 

nr. 1294 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (heref-

ter ”indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010”) og bekendtgørelse nr. 335 

af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (herefter indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011). 

DEE’s ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger i 2010, 2011, 2012 

og 2013, og virksomheden har oplyst, at kabellægningerne er gennemført af 

hensyn til forsyningssikkerheden. 

Kabellægning 2010 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 230,7 km 0,4 kV-

kabelforbindelse og 3925 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 

250,3 km 0,4 kV-luftledning. 

Kabellægning 2011 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 201,3 km 0,4 kV-

kabelforbindelse og 3179 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 

211,6 km 0,4 kV-luftledning. 

Kabellægning 2012 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 361,3 km 0,4 kV-

kabelforbindelse og 6035 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 

393,3 km 0,4 kV-luftledning. 

Kabellægning 2013 

30. april 2015 

Sag 12/04991, 12/13263, 

13/09832 og 14/09085 
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Anlægsinvesteringen består af etablering af 256,4 km 0,4 kV-

kabelforbindelse og 4168 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 

301,9 km 0,4 kV-luftledning. 

Anlægsinvesteringerne er idriftsat løbende i 2010, 2011, 2012 og 2013. 

Afgørelse 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingen i denne afgørelse træffer 

Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om, at DONG Energy Eldistributi-

on A/S’ anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2010, 

2011, 2012 og 2013, er nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 18, litra c, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og jf. § 2, nr. 19, litra c, i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen 335/2011. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor DONG Energy Eldistribution 

A/S’ indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 6, kolonne 

6, i denne afgørelse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoom-

kostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i regule-

ringsprisindekset, jf. § 15, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011, og Energitilsynets afgørelse af 23. ju-

ni 2010. 

 

De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 6, kolonne 6) vil som følge af 

ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af Sekretariatet for 

Energitilsynet i forbindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger.  

 

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy El-

distribution A/S, skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, 

der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding
1
, hvori denne afgø-

relse indgår, jf. en analog fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1294/2010, jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 og Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013
2
.  

 

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægts-

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det regule-

ringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæg-

gelse
3
, ellers bortfalder disse, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørel-

se 1294/2010 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

                                                 
1
 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistributi-

on A/S foretages i 2015, hvormed forhøjelserne for 2012-2014 kan opkræves indtil udgan-

gen af 2016. 
2
 Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: ”Tilkendegivelse om principper for ind-

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”. 
3
 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S sker i 

2015, kan forhøjelserne for 2015 dermed opkræves indtil udgangen af 2017, forhøjelserne 

for 2016 kan opkræves indtil udgangen af 2018, osv. 
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Sagsforløb, sag nr. 12/04991, 12/13236, 13/09832 og 14/09085 

DEE har ved mail af 31. august 2011, 31. august 2012, 30. august 2013 og 

29. august 2014 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som 

følge af, at virksomheden har idriftsat nye anlægsinvesteringer, som er ka-

bellægning af 0,4 kV luftledninger.  

Ved mail af 9. januar 2012, 31. august 2012, 30. august 2013 og 29. august 

2014 har DEE uddybet formulering vedr. længde af kabelstrækninger samt 

uddybet baggrunden for investeringerne, beregningsmetoden for den gen-

nemsnitlige idriftsættelsesdato samt overdragelse af master med udstyr til 

tredjepart. DEE har i den forbindelse oplyst, at den gennemsnitlige idriftsæt-

telsesdato for anlægsinvesteringerne, er beregnet som et vægtet gennemsnit 

af idriftsættelsesdatoerne for investeringens delprojekter. Den benyttede 

vægt er anlægssummen. Denne beregning er i overensstemmelse med sekre-

tariatets praksis. 

DEE har ved mail af 13. januar 2012, 19. januar 2012, 17. december 2013, 

2. december 2014 og den 29. januar 2015 uddybet oplysninger i forbindelse 

med samgravning og håndtering af indtægter fra salg af demonterede anlæg 

samt yderligere uddybet oplysninger i forbindelse med overdragelse af ma-

ster med udstyr til tredjepart. 

DEE har i forbindelse med ansøgningerne oplyst anlægssum, demonterings-

omkostninger, kassationsværdi og tidspunkt for idriftsættelse af anlægsinve-

steringerne, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

 2010 2011 2012 2013 

Tidspunkt for idriftsættelse* 26-08-10 19-09-11 03-10-12 05-10-13 

Anlægssum (kr.) 282.619.825** 225.617.281*** 367.384.748 269.594.378 

Demonteringsomkostninger (kr.) 19.722.449 14.821.103 23.000.601 17.186.929 

Kassationsværdi (kr.) 9.204.853 8.651.052 14.377.651 9.983.266 

*
Tidspunkt for idriftsættelse er beregnet som et vægtet gennemsnit af delinvesteringernes 

idriftsættelsesdatoer vægtet i forhold til delinvesteringens anlægssum. 
**

Anlægssum oplyst til kr. 285.652.513 i ansøgningen, men fratrukket kr. 1.185.588 som 

følge af forlig med en leverandør samt kr. 1.847.100 som følge af samgravning med reinve-

stering, jf. vurderingsafsnittet. 

*** Anlægssum oplyst til kr. 227.816.431 i ansøgningen men fratrukket kr. 2.199.150 som 

følge af samgravningen med reinvestering jf. vurderingsafsnittet. 
Kilde: DONG Energy Eldistribution A/S. 

Af tabel 1 fremgår, at DEE har oplyst, at anlægssummen for 2010 er kr. 

282.619.825
4
. Det fremgår desuden af tabellen, at DEE har oplyst, at der er 

omkostninger på kr. 19.722.449 til demontering af eksisterende anlæg med 

en kassationsværdi på kr. 9.204.853. For 2011 har DEE oplyst, at anlægs-

                                                 
4
 Beløbet er dog inklusiv korrektion som følge af forlig med en leverandør, jf. nedenfor, og 

inklusiv Sekretariatet for Energitilsynets korrektion som følge af samgravning med reinve-

stering i 10 kV-nettet, jf. vurderingsafsnittet 
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summen er kr. 225.617.281
5
, at der er omkostninger på kr. 14.821.103 til 

demontering af eksisterende anlæg med en kassationsværdi på kr. 

8.651.052. For 2012 har DEE oplyst, at anlægssummen er kr. 367.384.748, 

at der er omkostninger på kr. 23.000.601 til demontering af eksisterende an-

læg med en kassationsværdi på kr. 14.377.651. Til sidst har DEE oplyst, at 

anlægssummen for 2013 er kr. 269.594.378, at der er omkostninger på kr. 

17.186.929 til demontering af eksisterende anlæg med en kassationsværdi 

på kr. 9.983.266. 

DEE har i mail af 27. juni 2012 oplyst, at der i begyndelsen af 2012 er ind-

gået forlig med en leverandør, og at en omkostningsreduktion på i alt kr. 

1.177.948 i forbindelse dermed er nøglefordelt til kabellægningen af luft-

ledninger i 2010. Det betyder, at anlægsomkostningerne er reduceret med 

dette beløb i forhold til de i ansøgningen anmeldte anlægsomkostninger. 

Virksomheden har i mail af 5. marts 2014 indsendt et korrigeret beløb på kr. 

1.185.588, således at ikke-afholdte fremmedfinansieringsomkostninger i 

byggeperioden er inkluderet og ligeledes fratrækkes anlægssummen. 

DEE har i mailkorrespondance med sekretariatet vedr. forliget beskrevet, at 

virksomheden i forbindelse med uoverensstemmelsen tilbageholdt betaling 

for en række fakturaer. Virksomheden har derudover beskrevet, at leveran-

døren ved indgåelse af forliget krediterede disse fakturaer, og indsendte en 

ny og samlet (mindre) faktura. Endelig har DEE oplyst, at denne slutbeta-

ling blev fordelt med realiserede omkostninger (omkostninger, der var enig-

hed om) som fordelingsnøgle, og at det har medført, at korrektionsbeløb i 

forbindelse med denne afgørelse konkret har været både positive og negati-

ve for forskellige dele af de enkelte anlægsaktiver. 

DEE har ved mail den 31. august 2011, 31. august 2012, 30. august 2013 og 

29. august 2014 oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2010, 

2011, 2012 og 2013 har været samgravning med koncernforbundet virk-

somhed og reinvesteringer i virksomhedens net. DEE har ved mail den 8. 

maj 2014 og den 12. maj 2014 indsendt uddybende oplysninger om forde-

lingsmetoden af samgravningsomkostningerne i forbindelse med samgrav-

ningen med koncernforbundet virksomhed jf. vurderingsafsnittet.  

Høring 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 17. februar 2015 sendt afgørelsen i 

høring hos DEE med en 14 dages høringsfrist.  

Den 3. marts 2015 sendte DEE sine bemærkninger til udkastet, som sekreta-

riatet har adresseret jf. høringsbilaget.  

 

                                                 
5
 Dog igen inklusiv sekretariatets korrektion som følge af samgravning med reinvesteringen 

i 10 kV-nettet, jf. vurderingsafsnittet 
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Lovgrundlag 

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

for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i de efterfølgende afsnit.  

Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med 

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

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov 

om elforsyning (herefter ”indtægtsrammebekendtgørelsen”), som er udstedt 

med hjemmel i bl.a. § 70, i elforsyningsloven.
6
   

Det fremgår af § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, at bindende 

økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer, som 

virksomheden kan dokumentere er foretaget inden den 8. oktober 2008, i re-

guleringsmæssig henseende behandles efter de på dispositionstidspunktet 

gældende regler. 

I forbindelse med de anlægsinvesteringer, som denne afgørelse omhandler, 

har DEE oplyst, at virksomheden ikke har foretaget bindende økonomiske 

dispositioner inden den 8. oktober 2008. 

Det fremgår ikke eksplicit af indtægtsrammebekendtgørelsen efter hvilke 

regler, ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer, hvor der ikke er foreta-

get bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, skal be-

handles. Det fremgår dog, at virkningerne af oplysninger i årsrapporter for 

2008 til 2010 bestemmes efter reglerne i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 

Stk. 4. Årsrapport for reguleringsårene 2008-2010 udarbejdes efter reglerne i bekendt-

gørelse nr. 1294 af 24. november 2010. Virkningerne af oplysninger i årsrapporter for 

reguleringsårene 2008-2010, herunder eksempelvis vedrørende merforrentning og net-

tab, bestemmes ligeledes efter reglerne i den nævnte bekendtgørelse. 

Sekretariatet for Energitilsynet behandler derfor ansøgninger om nødvendi-

ge nyinvesteringer idriftsat i 2010 efter indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, såfremt der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner 

inden den 8. oktober 2008. 

DEE’s ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2011, 2012 og 

2013 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, der har virk-

ning fra den 1. januar 2011. 

Sekretariatet kan i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer hæve en 

virksomheds reguleringspris, jf. § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, stk. 1, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011 og 1294/2010. Det sker ved indtægtsram-

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

Af elforsyningsloven § 70, stk. 3 fremgår det: 

                                                 
6
 Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning. 
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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 væsentlig øget kapacitet og ydeevne. Endvidere omfatter nødven-

dige nyinvesteringer væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nød-

vendig for at sikre forsyningssikkerheden, kabellægning af luftledninger, der gennemfø-

res af hensyn til forsyningssikkerheden, og kabellægning af luftledninger, der er god-

kendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en forudsætning 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 anlægget efter denne dato. 

Af lovbemærkningerne til § 70, stk. 3, fremgår der derudover (bemærknin-

ger til lov nr. 386): 

[…] Vedligeholdelse, levetidsforlængende af og reinvesteringer i distributionsnet og regio-

nale transmissionsnet med tilhørende tekniske anlæg, som primært udføres af hensyn til an-

læggets løbende drift, kan derfor ikke begrunde en forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme, heller ikke selv om de, i kraft af den teknologiske udvikling, medfører en vis op-

gradering af anlægget. […] 

Nødvendige nyinvesteringer er afgrænset til at omfatte fem typer investerin-

ger, jf. § 2, nr. 18, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010: 

 
Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 8, efter den 1. januar 2005, 

og som omfatter: 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, 

dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med stør-

re byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere el-

ler produktionsenheder. 

b)  Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 

forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapa-

citet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7. 

c)  Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden. 

d)  Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til elforsyningslovens § 21, 

stk. 1. 

e)  Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller æn-

dringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 

Nødvendige nyinvesteringer er ligeledes defineret i § 2, nr. 19, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011: 

 
”Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 9, efter den 1. januar 2005, 
og som omfatter: 
a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, 

dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med stør-
re byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere el-
ler produktionsenheder. 

b)  Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapa-
citet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7. 

c)  Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden. 
d)  Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til elforsyningslovens § 21, 

stk. 1. 
e)  Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller æn-

dringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet.” 

Bestemmelserne om beregning af indtægtsrammeforhøjelser som følge af 

nødvendige nyinvesteringer fremgår af § 15, i indtægtsrammebekendtgørel-

se 335/2011 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010: 
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§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbelø-

bet for en virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapi-

tal, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 18, under hensyn til forvente-

de fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som 

følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idrift-

sættelsestidspunktet 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 kassationsværdi. I kapitalen indgår dokumenterede sædvanlige byggerenter. 

Virksomheden kan ved opgørelsen af kapitalen vælge, om eventuelle tilslutningsbidrag 

skal modregnes i værdien. 

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

geobligationsrente, jf. § 2, nr. 11, plus 1 pct. point. 

 Stk. 4. Virksomheden vælger for hver nyinvestering, om forhøjelsen af indtægtsram-

men skal ske som en annuitet, hvor forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbe-

løbet 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 vær-

dien af nyinvesteringen blive forhøjet med omkostninger til nedtagning af det eksiste-

rende anlæg, herunder myndighedspålagte omkostninger i forbindelse hermed. Der skal 

ske modregning af kassationsværdien af det erstattede anlæg. Ved beregningen af forhø-

jelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil der endvidere ske modregning af 

sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og fornyelse af eksisterende an-

læg ud fra standardiserede værdier. 

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

ledningsanlæg, kabelanlæg, transformerstationer mv. samt anlægskategorier f.eks. i 

henhold til spændingsniveauer. 

 Stk. 7. For de fastsatte anlægskategorier fastsætter Energitilsynet til brug for beregnin-

gerne endvidere 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 omkostninger til drift og vedligeholdelse. 

 Stk. 8. Energitilsynet gennemgår hvert tredje år standardlevetider, gennemsnitlige om-

kostninger og anlægskategorier, jf. stk. 6 og 7, med henblik på eventuel justering på ba-

sis af indhøstede erfaringer 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 omkost-

ninger anvendes i beregninger efter denne paragraf efter godkendelse af Energitilsynet. 

Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består 

af anlægssummen tillagt omkostninger til demontering af eksisterende an-

læg og fratrukket kassationsværdien af eksisterende anlæg, jf. § 15, stk. 1 og 

5, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og indtægtsrammebekendtgø-

relse 1294/2010. Desuden skal der ved opgørelse af den reguleringsmæssige 

anlægssaldo endvidere ske en modregning af sparede omkostninger til for-

nyelse af de demonterede anlæg, jf. § 15, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

I den reguleringsmæssige anlægssaldo indgår dokumenterede fremmedfi-

nansieringsomkostninger i byggeperioden, jf. § 15, stk. 2, i indtægtsramme-

bekendtgørelse 335/2011 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 

samt § 40, i årsregnskabsloven:
7
 

                                                 
7
 Den på tidspunktet for udstedelse af indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 gældende 

lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 af årsregnskabsloven (med senere ændringer). 
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§ 40. Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget 

af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som 

direkte kan henføres til det fremstillede aktiv. Herudover kan renter af kapital, der er 

lånt til at finansiere fremstillingen, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i 

kostprisen. 

De inden idriftsættelsen afholdte fremmedfinansieringsomkostninger skal 

desuden være markedsmæssige, jf. § 46, stk. 1, i elforsyningsloven: 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomhe-

der, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. 

Såfremt der er afholdt fremmedfinansieringsomkostninger inden idriftsæt-

telsen, skal aftalen foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. § 46, 

stk. 2, i elforsyningsloven: 

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

Virksomhederne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge tilstrækkelig dokumen-

tation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. 

Den årlige indtægtsrammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinveste-

ring består af en afskrivning af investeringens reguleringsmæssige anlægs-

saldo samt forrentning af værdien af denne primo året. Forrentningssatsen 

svarer til den på idriftsættelsestidspunktet lange byggeobligationsrente plus 

ét pct. point, jf. § 2, nr. 11 og § 15, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 samt jf. § 2, nr. 12 og § 15, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørel-

se 335/2011. 

Foruden kapitalafskrivning og forrentning indeholder den årlige indtægts-

rammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering omkostninger til 

drift af anlægget. Indtægter som følge af driften af anlægget samt sparede 

omkostninger til fortsat drift af demonterede anlæg modregnes indtægts-

rammeforhøjelsen, jf. § 15, stk. 1 og 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

Energitilsynet har i afgørelse af 23. juni 2010 ”Opdateringen af den økono-

miske model for nødvendige nyinvesteringer” fastlagt modellen til bereg-

ning af forhøjelse for nødvendige nyinvesteringer samt de standardværdier, 

der anvendes til at beregne sparede og nye driftsomkostninger samt sparede 

levetidsforlængende omkostninger.
8
 

Hvis en virksomhed for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammefor-

højelse senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet 

for det pågældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve 

denne som udgangspunkt, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

                                                 
8
 Afgørelsen kan findes på: 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-

oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/. 

Denne afgørelses beregninger er foretaget i den tilhørende Excel-model. 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/
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Uddrag fra indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 29, stk. 3: 

Stk. 3. Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige indtægt pr. 
kWh, jf. § 2, nr. 7, og dens årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 24, henholdsvis en diffe-
rence mellem de faktiske indtægter for at stille et regionalt transmissionsnet til rådighed 
og den regionale transmissionsvirksomheds årlige rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 25, eller 
der er ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle 
have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af 
virksomhedens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved ud-
gangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved 
opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklin-
gen af differencer fra tidligere reguleringsår.  

Energitilsynet har i tilkendegivelse af 27. juni 2013 tilkendegivet principper 

til anvendelse i administrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhe-

derne.
9
 Principperne indebærer bl.a., at:  

- Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen favør som følge 
af ændrede forhold, idet virksomhederne generelt set har en berettiget forventning om at 
kunne opkræve disse forhøjelser. Sekretariatet vurderer derfor, at disse forhøjelser skal 
kunne opkræves, uanset at der kan blive tale om opkrævning af differencer, der går til-
bage til og med reguleringsåret 2005. 
- Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold (forhøjelse af ind-
tægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget 
herfor – dvs. fra tidspunktet for afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen – jf. en 
analog fortolkning af § 29, stk. 3, hvorefter differencer skal opkræves ”året efter”. Med 
denne fortolkning får virksomhederne minimum ét år til at opkræve differencerne i, når 
disse er kendte for virksomheden. 
- Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge heraf) med til-
bagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden ønsker at opkræve den op-
ståede difference. 

 

Sådanne ”ændrede forhold” er fx indtægtsrammeforhøjelser som følge af 

nødvendige nyinvesteringer. 

 
Såfremt en netvirksomhed indgår aftaler med andre virksomheder i forbin-

delse med gravearbejder, fx i forbindelse med kabellægning af luftledninger, 

skal aftalerne ske i overensstemmelse med elforsyningslovens § 46. Energi-

tilsynet har i tilkendegivelse af 26. april 2010 om samgravning bl.a. tilken-

degivet:
10

 

- […] at det ikke er urimeligt såfremt netselskaberne fordeler de aggregerede graveom-
kostninger ved samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernforbundne 
selskaber efter en ligelig fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens §§ 46, stk. 1, 46, stk. 
2 og 73, stk. 1. Hvis to forskellige selskabers kabler ved en samgravning skal nedgraves 
i samme dybde, vil en ligelig fordelingsmetode således medføre, at hvert selskab betaler 
halvdelen af de samlede graveomkostninger. […] 
- […] at såfremt et netselskab vælger ikke at anvende en ligelig fordelingsmetode ved 
en samgravning, hvor et koncernforbundet selskab deltager, skal netselskabet udarbejde 
en detaljeret beskrivelse af omkostningsfordelingen mellem de deltagende selskaber. 
Som en del af denne beskrivelse skal netselskabet redegøre for, hvorfor aftalen mellem 
de deltagende selskaber kan anses som værende indgået på markedsmæssige vilkår, jf. 
bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni om program for intern overvågning […]. 

                                                 
9
 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)” 

af 27. juni 2013. 
10

 ”Fordeling af graveomkostninger ved samgravning” af 26. april 2010. 
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Myndighedspassivitet 

Energiklagenævnet har udtalt sig om myndighedspassivitet i relation til 

bortfald af krav om efterregulering af varmeprisen, jf. sag nr. 10212-11-33-

124. Energiklagenævnet udtalte, at der ved bedømmelsen af, om et offent-

ligretligt krav kan anses for bortfaldet, kan lægges vægt på den almindelige 

forvaltningsretlige grundsætning om myndighedspassivitet. Det følger af 

denne, at der ved bedømmelse af, om et offentligretligt krav kan anses for 

bortfaldet udover den forløbne tid kan lægges vægt på, om den forpligtede 

har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort 

gældende, og om det kan bebrejdes det offentlige, at kravet ikke er blevet 

rejst på et tidligere tidspunkt. I relation til sidstnævnte indgår det også i vur-

deringen, hvis myndigheden har haft kendskab til det ulovlige forhold. 

Sekretariatets vurdering 

DEE har i mail af 9. januar 2012, 31. august 2012, 30. august 2013 og 29. 

august 2014 og på møde af 9. marts 2012 redegjort for, at anlægsinvesterin-

gen vedrører kabellægning af luftledninger, der er foretaget af hensyn til 

forsyningssikkerheden. 

I ansøgningerne, i efterfølgende mailkorrespondance samt ved møde af 9. 

marts 2012 har DEE redegjort for, at samtlige af de oplyste udgifter vedrø-

rer kabellægningen af luftledninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, § 2, nr. 18, litra c, og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 

2, stk. 19, litra c. Hertil kommer dog forhold vedr. samgravning og forlig 

med en leverandør for kabellægningen i 2010 som beskrevet i det næstføl-

gende afsnit. 

Samgravning med koncernforbundet virksomhed 

DEE har i ansøgningerne oplyst, at der gennem koncernens serviceselskab, 

DONG Energy Sales & Distribution (herefter ”S&D”), er foretaget sam-

gravning med gadebelysning og med fibernet på alle anlægsprojekterne.  

Sekretariatet har i den forbindelse bedt DEE om at redegøre for fordelingen 

af samgravningsomkostningerne. Virksomheden har fremsendt en redegø-

relse, hvoraf det konkluderende fremgår: 

DEE mener på baggrund af ovenstående, at Aftalen [aftale mellem DEE og S&D om 

drift og vedligehold af anlæg samt planlægning og koordinering], og herunder de an-

vendte økonomiske principper ved nedlægning af flere kabler i fællesgrav, er udtryk 

for markedsmæssige vilkår. DEE har endvidere anmodet KPMG om at foretage en 

vurdering heraf. Som det fremgår af det vedlagte notat har KPMG bekræftet, at der er 

tale om markedsvilkår. 

I redegørelsen udarbejdet af KPMG fremgår af konklusionen bl.a.: 

På baggrund af vores analyse af fremlagte information er det samlet set vores vurde-

ring, at samgravnings-transaktionen mellem Netselskabet [DEE] og DE S&D [S&D] 

indgås på markedsvilkår. 
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På et møde den 9. marts 2012 har DEE redegjort for leveringsstruktur samt 

de benyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med investeringen. Virk-

somheden har vedlagt to beskrivelser af omkostningsfordelingen mellem 

netvirksomheden og S&D, herunder redegørelser for, at aftalerne kan anses 

for indgået på markedsmæssige vilkår, jf. § 46, i elforsyningsloven. Den ene 

beskrivelse er udarbejdet af virksomheden selv, den anden af KPMG.  

Efter et yderligere møde den 10. september 2014 vurderede Sekretariatet for 

Energitilsynet, at der på baggrund af det foreliggende grundlag ikke fandtes 

anledning til at foretage sig yderligere i undersøgelsen af, om prisfastsættel-

sen var på markedsmæssige vilkår i overensstemmelse med elforsyningslo-

vens § 46.  

Samgravning med reinvesteringer i virksomhedens net 

For kabellægningen i 2010 har DEE i mail af 9. januar 2012 oplyst, at der i 

forbindelse med kabellægningen i 2010 også har været foretaget reinveste-

ringer i eksisterende 10/0,4 kV-stationer. På møde af 9. marts 2012 har DEE 

oplyst, at omkostninger til ændringer på stationer er konteret som reinveste-

ring og derfor ikke indgår i ansøgningen. 

DEE har i mails af 12. marts 2013 og 2. december 2014 gjort opmærksom 

på, at samme forhold er gældende for kabellægningen i 2011, 2012 og 2013. 

For kabellægningen i 2010 har DEE i mail af 13. januar 2012 og 14. no-

vember 2013 oplyst, at der på ca. 4 pct. svarende til 9,4 km af kabelstræk-

ningen har været foretaget samgravning i den henseende, at DEE har ned-

lagt 10 kV-kabler i kabelgravene som er en reinvestering i virksomhedens 

eksisterende 10 kV-net. DEE har i den forbindelse oplyst, at omkostninger-

ne tilskrevet reinvesteringen alene udgør de meromkostninger, som reinve-

steringen har medført. Samgravningsomkostningerne er således ikke er for-

delt 50/50, men er alene konteret på 0,4 kV-kabellægningen, som er den 

nødvendige nyinvestering. I mail af 14. november 2013 har DEE oplyst, at 

de graveomkostninger, der vedrører den del af kabelgraven, hvori der både 

er nedlagt 0,4 og 10 kV-kabel, er kr. 393 pr. meter for kabellægningen i 

2010. 

I mail af 9. januar 2015 har DEE oplyst, at der på 10,9 km af kabellægnin-

gen i 2011, på 8,4 km af kabellægningen i 2012 og i 11,9 km af kabellæg-

ningen i 2013 ligeledes har været foretaget samgravning i den henseende, at 

DEE har nedlagt 10 kV-kabler i kabelgravene i forbindelse med reinveste-

ring i virksomhedens eksisterende net. DEE har i den forbindelse oplyst, at 

omkostningerne tilskrevet reinvesteringen alene udgør de meromkostninger, 

som reinvesteringen har medført. I mail af 14. november 2013 har DEE op-

lyst, at de graveomkostninger, der vedrører den del af kabelgraven, hvori 

der både er nedlagt 0,4 og 10 kV-kabel, er kr. 405 pr. meter for kabellæg-

ningen i 2011, kr. 412 pr. meter for kabellægningen i 2012, kr. 416 pr. meter 

for kabellægningen i 2011. 

DEEs tilgang følger ikke tilgangen i Energitilsynets tilkendegivelse af 26. 

april 2010 om fordeling af graveomkostninger ved samgravning. Tilkende-
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givelsen vedrører samgravning med andre virksomheder, og det tilkendegi-

ves, at det ikke er urimeligt, hvis en netvirksomhed fordeler graveomkost-

ningen ved samgravning efter en ligelig fordelingsmetode. 

Sekretariatet blev opmærksom på DEE’s fordelingsmetode for samgravning 

med reinvesteringer da DEE ansøgte om at få forhøjet deres indtægtsramme 

som følge af en nødvendig nyinvestering i form af kabellægning af luftled-

ninger i 2010 som en nødvendig nyinvestering. Ansøgningen blev modtaget 

af sekretariatet den 31. august 2011. Sekretariatet har derefter haft en dialog 

med DEE angående fordelingsmetoden for samgravning med reinvesteringer 

i 10 kV-nettet.  

Selvom sekretariatet har haft kendskab til DEE’s fordelingsmetode for sam-

gravningsomkostninger siden den 31. august 2011, har sekretariatet ikke 

truffet afgørelse herom eller tilkendegivet principper for fordeling af sam-

gravningsomkostninger mellem nødvendige nyinvesteringer og reinvesterin-

ger. DEE har ved mail af 19. januar 2015 begrundet over for sekretariatet, at 

virksomheden har indrettet sig i tillid til, at den anvendte fordelingsmetode 

ikke ville give sekretariatet anledning til at foretage korrektioner af den nød-

vendige nyinvesterings anlægsudgift. På denne baggrund vurderer sekreta-

riatet, at der er udvist myndighedspassivitet (se afsnittet lovgrundlag), og at 

DEE ikke har haft et fyldestgørende oplysningsgrundlag fra sekretariatet til 

at stoppe den af virksomheden anvendte fordelingsmetode ved de efterføl-

gende samgravninger med reinvestering i forbindelse med kabellægningerne 

i 2012 og 2013.  

Dog vurderer sekretariatet samtidig, at såfremt sekretariatet ikke havde ud-

vist myndighedspassivitet i den gældende sag, havde DEE allerede gennem-

ført samgravningen med reinvesteringen i 2010 og var påbegyndt samgrav-

ningen med reinvesteringen i 2011.  

Derfor udregner sekretariatet i det følgende kun korrektioner for kabellæg-

ningerne i 2010 og 2011 og ikke for 2012 og 2013.    

I forlængelse af ovenstående vurdering har sekretariatet fra anlægsomkost-

ningerne fratrukket 50 pct. af samgravningsomkostningerne på den stræk-

ning, hvorpå der har været foretaget samgravning ved kabellægningerne i 

2010 og 2011.  

Korrektionen svarer til kr. 1.847.100 i 2010: 

Korrektion =  Graveomkostningerfælles / 2 * Samgravningslængde 

Korrektion =  (393 kr./m) / 2 * 9.400 m 

Korrektion =  1.847.100 kr. 

Korrektionen svarer til kr. 2.199.150 i 2011: 

Korrektion = Graveomkostningerfælles / 2 * Samgravningslængde 
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Korrektion = (405 kr./m) / 2 * 10.860 m 

Korrektion = 2.199.150 kr. 

Byggerenter 

 

DEE har ved mails af 25. oktober 2013, 29. september 2014 og 4. januar 

2015 indsendt dokumentation for fremmedfinansieringsomkostninger i byg-

geperioden af de nødvendige nyinvesteringer. DEE har oplyst, at DEE har 

haft fremmedfinansieringsomkostninger i byggeperioden for den nødvendi-

ge nyinvestering idriftsat 2010 på kr. 1,2 mio., for den nødvendige nyinve-

stering idriftsat 2011 på kr. 1,1 mio., for den nødvendige nyinvestering 

idriftsat 2012 på kr. 0,6 mio. og for den nødvendige nyinvestering idriftsat i 

2013 på kr. 1,3 mio. For anlægsinvesteringerne i 2010, 2011 og 2012 an-

vendes Realkreditrådets korte byggeobligationsrente. For anlægsinvesterin-

gen idriftsat 2014 anvendes CIBOR + 0,75 kreditmarginal (for projekter 

med længere varighed end 3 måneder). 

Sekretariatet vurderer, at virksomheden på fyldestgørende vis har dokumen-

teret, at der har været afholdt fremmedfinansieringsomkostninger. 

Korrektioner for kabellægningen i 2010 som følge af forlig med leverandør 

DEE’s nøglefordeling af omkostningsreduktioner som følge af forliget med 

en leverandør er beskrevet i afsnittet ”Sagsforløb”. Fordelingen vurderes at 

være sket efter objektive kriterier. På den baggrund har sekretariatet lagt de 

af virksomheden indberettede reducerede omkostninger vedrørende kabel-

lægningen af luftledninger i 2010 til grund for vurderingen. Sekretariatet har 

således fratrukket (yderligere) kr. 1.185.588 fra de i ansøgningen indberette-

de anlægsomkostninger. 

Overdragelse af master 

Sekretariatet bemærker, at der i forbindelse med kabellægningerne i 2010 

samt 2012-2013 er sket en vederlagsfri overdragelse af master med udstyr til 

DONG Energy Sales & Distribution A/S og Halsnæs Kommunes belys-

ningsselskab. For så vidt angår overdragelsen i 2010 har DEE i mail af 13. 

januar 2012 redegjort for, at disse aftaler er indgået på markedsmæssige vil-

kår, og at masterne alternativt ville have medført en demonteringsomkost-

ning for virksomheden. Virksomheden har i mail af 9. januar 2012 desuden 

oplyst, at der inden overdragelse er foretaget en demontering af kobbertov, 

og at værdien af disse er medregnet i det demonterede anlægs kassations-

værdi.  

DEE har oplyst ved mail den 29. januar 2015, at samme forhold, som var 

gældende for overdragelsen i 2010, også gør sig gældende for overdragelsen 

i 2012 og 2013.  

Anlægsinvesteringerne er nødvendige nyinvesteringer 
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Efter de ovenfor beskrevne korrektioner, vurderer sekretariatet, at anlægsin-

vesteringen i 2010 er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c, og at anlægsinvesteringerne i 

2011, 2012 og 2013 er nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra c. 

Denne afgørelses beregninger er foretaget efter de principper, der er fastlagt 

med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 ”Opdateringen af den øko-

nomiske model for nødvendige nyinvesteringer” og den tilhørende Excel-

model. I det følgende beregnes forhøjelserne af DEE's indtægtsramme sær-

skilt for årene 2010-2013. 

Forhøjelser i virksomhedens indtægtsramme som følge af kabellægningen i 

2010 

Den nødvendige nyinvestering skal over hele investeringens levetid kunne 

forrentes med den maksimalt tilladte forrentningssats for idriftsættelsestids-

punktet. Sekretariatet benytter forrentningssatsen for den måned, hvori an-

lægsinvesteringen er idriftsat.
11

 DEE har udregnet den gennemsnitlige idrift-

sættelsesdato for nyinvesteringen til den 26. august 2010, og sekretariatet 

har beregnet den tilladte forrentningssats for nødvendige nyinvesteringer 

idriftsat i september 2010 til 5,18 pct. 

 En del af den årlige forhøjelse af DEE’s indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets regule-

ringsmæssige anlægssaldo, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010. Den reguleringsmæssige anlægssaldo beregnes, jf. afsnittet 

”Lovgrundlag”: 

Reg. anlægssaldo  = Anlægssum + demonteringsomkostninger – kassations- 

værdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende 

omkostninger 

Reg. anlægssaldo = kr. 282.619.825 + kr. 19.722.449 – kr. 9.204.853 

  – kr. 8.503.690 

Reg. anlægssaldo = kr. 284.633.730 

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 

8.503.690 er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende ty-

pe anlægsaktiv. De standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets af-

gørelse af 23. juni 2010 ”Opdateringen af den økonomiske model for nød-

vendige nyinvesteringer”. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 

fyrreårige levetid. 
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 Konkret benyttes den 15. i en måned som skæringsdato for hvilken måned, der benyttes 

som idriftsættelsesmåned. 
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Da levetiden for det demonterede anlæg er 35 år, skal værdien af demonte-

ringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassationsværdi og 

nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger alene modreg-

nes afskrivningerne af anlægssummen i investeringens første 35 leveår. 

I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)Anlægssum + demonteringsomkostninger 

    – kassationsværdi – nutidsværdi af sparede leve- 

   tidsforlængende omkostninger)(1/35) 

 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(kr. 282.619.825) + kr. 19.722.449 

   – kr. 9.204.853 – kr. 8.503.690)(1/35) 

Årlig afskrivning1-35 = kr. 7.123.036 

I investeringens sidste fem leveår bliver den årlige afskrivning: 

Årlig afskrivning36-40 = ((5/40)Anlægssum)(1/5) 

Årlig afskrivning36-40 = ((5/40)(kr. 282.619.825))(1/5) 

Årlig afskrivning36-40  = kr. 7.065.496 

Da den 26. august 2010 er oplyst som idriftsættelsesdato, får DEE mulighed 

for at opnå forrentning af investeringen for fire måneder af reguleringsåret 

2010. Indtægtsrammen for 2010 forhøjes således med forrentning for (4/12) 

af året samt hele den årlige afskrivning: 

Årlig forrentning2010 = 0,0518 * kr. 284.633.730 = kr. 14.744.027 

Δindtægtsramme2010  = (4/12)forrentning + afskrivning + løbende 

nettoomkostninger 

Δindtægtsramme2010 = (4/12)(kr. 14.744.027) + kr. 7.123.036 + løbende 

nettoomkostninger 

Δindtægtsramme2010 =  kr. 12.037.712 + løbende nettoomkostninger 

For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen for hele året 

samt den årlige afskrivning. 

Summen af de årlige afskrivninger og forrentninger for investeringens leve-

tid fremgår af kolonne 2 i tabel 2. 

Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af 

indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af 

nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demon-

terede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyin-

vestering, jf. § 15, stk. 1 og 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010: 
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Løbende nettoomkostninger = nye driftsomkostninger – sparede driftsom-

kostninger – nye indtægter 

Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af sekreta-

riatet på baggrund af standardiserede værdier af driftsomkostninger for de 

typer af nye og demonterede anlæg, som DEE har oplyst. 

DEE har i ansøgningen oplyst, at virksomheden ikke har nogen nye indtæg-

ter som følge af den nødvendige nyinvestering. 

Da investeringen i gennemsnit alene har været idriftsat i fire måneder af 

2010, er det alene de løbende nettoomkostninger for denne periode, der er 

inkluderet i indtægtsrammeforhøjelsen for 2010: 

Løbende nettoomkostninger2010 = (4/12)(nye driftsomkostninger – sparede 

driftsomkostninger – nye indtægter) 

Løbende nettoomkostninger2010 = (4/12)(kr. 730.389 – kr. 1.089.620) 

Løbende nettoomkostninger2010 = kr. – 119.744 

Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er 

større end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bli-

ver nettoværdierne af de løbende omkostninger negative. 

Et estimat af de årlige nettoværdier af de løbende omkostninger kan ses i 

kolonne 3 i tabel 2. 
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Tabel 2. Estimat af tilladt årlig stigning i virksomhedens indtægtsramme set i forhold 
til den oprindelige indtægtsramme (2010-2049) 

År 
Afskrivning og for-

rentning 

Løbende netto-

omkostninger
*
 

Indtægtsrammeforhøjelse
*
 

2010 12.037.712 -119.744 11.917.968 

2011 21.498.090 -376.411 21.121.679 

2012 21.129.117 -387.070 20.742.046 

2013 20.760.143 -393.889 20.366.254 

2014 20.391.170 -394.633 19.996.537 

2015 20.022.197 -406.472 19.615.725 

2016 19.653.223 -418.666 19.234.557 

2017 19.284.250 -431.226 18.853.024 

2018 18.915.277 -444.163 18.471.114 

2019 18.546.304 -457.488 18.088.816 

2020 18.177.330 -471.213 17.706.118 

2021 17.808.357 -485.349 17.323.008 

2022 17.439.384 -499.910 16.939.474 

2023 17.070.411 -514.907 16.555.504 

2024 16.701.437 -530.354 16.171.083 

2025 16.332.464 -546.265 15.786.200 

2026 15.963.491 -562.653 15.400.838 

2027 15.594.518 -579.532 15.014.986 

2028 15.225.544 -596.918 14.628.626 

2029 14.856.571 -614.826 14.241.746 

2030 14.487.598 -633.270 13.854.327 

2031 14.118.625 -652.269 13.466.356 

2032 13.749.651 -671.837 13.077.815 

2033 13.380.678 -691.992 12.688.686 

2034 13.011.705 -712.751 12.298.953 

2035 12.642.732 -734.134 11.908.598 

2036 12.273.758 -756.158 11.517.600 

2037 11.904.785 -778.843 11.125.942 

2038 11.535.812 -802.208 10.733.604 

2039 11.166.839 -826.274 10.340.564 

2040 10.797.865 -851.063 9.946.803 

2041 10.428.892 -876.594 9.552.298 

2042 10.059.919 -902.892 9.157.027 

2043 9.690.946 -929.979 8.760.967 

2044 9.321.972 -957.878 8.364.094 

2045 8.895.459 -986.615 7.908.844 

2046 8.529.466 -1.016.213 7.513.253 

2047 8.163.474 -1.046.700 7.116.774 

2048 7.797.481 -1.078.101 6.719.380 

2049 7.431.488 -1.110.444 6.321.045 

Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. 
*
De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 

årene 2010 til og med 2014, men er estimeret for 2015 og fremefter. 
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Forhøjelser i virksomhedens indtægtsramme som følge af kabellægningen i 

2011 

De nødvendige nyinvesteringer skal over hele investeringernes levetid kun-

ne forrentes med den maksimalt tilladte forrentningssats på idriftsættelses-

tidspunktet, jf. § 15, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekre-

tariatet benytter den gennemsnitlige forrentningssats for den måned, hvori 

anlægsinvesteringen er idriftsat, og hvorfra forrentningen påbegynder.
12

 

DEE har beregnet den gennemsnitlige idriftsættelsesdato for nyinvesterin-

gen til den 19. september 2011 ved at vægte de særskilte idriftsættelsesdato-

er for investeringernes delprojekter med de tilhørende særskilte anlægs-

summer. Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrent-

ningssats til 5,31 pct. for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i oktober 

2011.  

En del af den årlige forhøjelse af DEE’s indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets regule-

ringsmæssige anlægssaldo, jf. § 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011: 

Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – kassations-

værdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende 

omkostninger 

Reg. anlægssaldo = kr. 225.617.281 + kr. 14.821.103 – kr. 8.651.052 

– kr. 7.269.277 

Reg. anlægssaldo = kr. 224.518.056 

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 

7.269.277 er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende ty-

pe anlægsaktiv. De standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets af-

gørelse af 23. juni 2010 ”Opdateringen af den økonomiske model for nød-

vendige nyinvesteringer”. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 

fyrreårige levetid. 

Da levetiden for de demonterede 0,4 kV-luftledninger er 35 år, skal værdien 

af demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassati-

onsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger 

alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 

35 leveår.  

I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: 
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 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvend-

te forrentningssats beregnes på baggrund af data for den lange byggeobligationsrente i den 

efterfølgende måned. 



 

 
19/30 

 

 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(Anlægssum) + demonteringsomkostninger – 

kassationsværdi – nutidsværdi af sparede levetids-

forlængende omkostninger)(1/35) 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(kr. 225.617.281) + kr. 14.821.103 – kr. 

8.651.052 – kr. 7.269.277)(1/35) 

Årlig afskrivning1-35 =  kr. 5.609.026 

I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning: 

Årlig afskrivning36-40 = (5/40)(Anlægssum)(1/5) 

Årlig afskrivning36-40 = (5/40)(kr. 225.617.281)(1/5) 

Årlig afskrivning36-40  = kr. 5.640.432 

Da den 19. september 2011 er beregnet som vægtet idriftsættelsesdato, får 

DEE forrentning af investeringen for tre måneder af reguleringsåret 2011.
13

 

Indtægtsrammen forhøjes således med forrentning for (3/12) af året samt he-

le den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2011 = 0,0531 * kr. 224.518.056 = kr.11.921.909  

Δindtægtsramme2011 = (3/12)forrentning + afskrivning + løbende nettoom-

kostninger 

Δindtægtsramme2011 = (3/12)(kr. 11.921.909) + kr. 5.609.026 + løbende 

nettoomkostninger 

Δindtægtsramme2011 =  kr. 8.589.503 + løbende nettoomkostninger 

For de resterende 39 år får selskabet hvert år forrentningen for hele året 

samt den årlige afskrivning. 

Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af 

indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af 

nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demon-

terede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyin-

vestering, jf. § 15, stk. 1 og 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.   

I 2011 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger 

senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2011 bliver der-

med forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste tre måneder. 

Løbende nettoomkostninger2011 = (3/12)(nye driftsomkostninger – sparede 

driftsomkostninger – nye indtægter) 

Løbende nettoomkostninger2011  = (3/12)(kr. 641.485 – kr. 965.075) 
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  Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om selskabet får 

forretning af investeringen i måneden for idriftsættelse. 
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Løbende nettoomkostninger2011  = kr. -80.897 

Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekre-

tariatet for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier af drifts-

omkostninger, som fastlagt i Energitilsynets model for behandling af nød-

vendige nyinvesteringer, for de typer af nye og demonterede anlæg, som 

DEE har oplyst. 

Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er 

større end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bli-

ver nettoværdierne af de løbende omkostninger negative. 

Et estimat af de årlige nettoværdier af de løbende omkostninger kan ses i 

kolonne 3 i tabel 3. 
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Tabel 3. Estimater af tilladte årlig stigninger i selskabets indtægtsramme set i forhold 
til den oprindelige indtægtsramme (2011-2050) 

År 
Forrentning og 

afskrivning 
Driftsomkostninger* Tilladt stigning

 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 
 

8.589.503 

17.233.095 

16.935.256 

16.637.417 

16.339.577 

16.041.738 

15.743.899 

15.446.060 

15.148.220 

14.850.381 

14.552.542 

14.254.703 

13.956.863 

13.659.024 

13.361.185 

13.063.345 

12.765.506 

12.467.667 

12.169.828 

11.871.988 

11.574.149 

11.276.310 

10.978.471 

10.680.631 

10.382.792 

10.084.953 

9.787.114 

9.489.274 

9.191.435 

8.893.596 

8.595.757 

8.297.917 

8.000.078 

7.702.239 

7.404.400 

7.137.967 

6.838.460 

6.538.953 

6.239.446 

5.939.939 
 

-80.897 

-332.753 

-338.615 

-339.255 

-349.432 

-359.915 

-370.713 

-381.834 

-393.289 

-405.088 

-417.240 

-429.758 

-442.650 

-455.930 

-469.608 

-483.696 

-498.207 

-513.153 

-528.548 

-544.404 

-560.736 

-577.558 

-594.885 

-612.732 

-631.114 

-650.047 

-669.548 

-689.635 

-710.324 

-731.634 

-753.583 

-776.190 

-799.476 

-823.460 

-848.164 

-873.609 

-899.817 

-926.811 

-954.616 

-983.254 
 

8.508.605 

16.900.342 

16.596.641 

16.298.162 

15.990.145 

15.681.823 

15.373.186 

15.064.225 

14.754.931 

14.445.293 

14.135.301 

13.824.945 

13.514.213 

13.203.094 

12.891.577 

12.579.649 

12.267.299 

11.954.514 

11.641.280 

11.327.584 

11.013.413 

10.698.752 

10.383.586 

10.067.900 

9.751.679 

9.434.906 

9.117.565 

8.799.640 

8.481.111 

8.161.962 

7.842.174 

7.521.727 

7.200.602 

6.878.779 

6.556.236 

6.264.358 

5.938.643 

5.612.141 

5.284.830 

4.956.685 
 

*De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 
årene 2011 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 
Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

For årene 2012 og 2013 har Sekretariatet for Energitilsynet foretaget samme 

beregninger. Den årlige forrentning og afskrivning samt driftsomkostninger 

for hvert års investeringer fremgår af kolonne 2 og 3 i tabel 4 og 5. 
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Tabel 4. Estimater af tilladte årlig stigninger i selskabets indtægtsramme set i forhold 
til den oprindelige indtægtsramme (2012-2051) 

År 
Forrentning og 

afskrivning 
Driftsomkostninger* Tilladt stigning

 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 
 

13.086.340 

24.974.899 

24.566.110 

24.157.321 

23.748.531 

23.339.742 

22.930.953 

22.522.164 

22.113.374 

21.704.585 

21.295.796 

20.887.006 

20.478.217 

20.069.428 

19.660.639 

19.251.849 

18.843.060 

18.434.271 

18.025.481 

17.616.692 

17.207.903 

16.799.114 

16.390.324 

15.981.535 

15.572.746 

15.163.956 

14.755.167 

14.346.378 

13.937.589 

13.528.799 

13.120.010 

12.711.221 

12.302.431 

11.893.642 

11.484.853 

11.273.458 

10.855.690 

10.437.922 

10.020.154 

9.602.387 
 

-156.160 

-635.643 

-636.844 

-655.949 

-675.628 

-695.897 

-716.774 

-738.277 

-760.425 

-783.238 

-806.735 

-830.937 

-855.865 

-881.541 

-907.987 

-935.227 

-963.284 

-992.182 

-1.021.948 

-1.052.606 

-1.084.184 

-1.116.710 

-1.150.211 

-1.184.717 

-1.220.259 

-1.256.867 

-1.294.573 

-1.333.410 

-1.373.412 

-1.414.615 

-1.457.053 

-1.500.765 

-1.545.788 

-1.592.161 

-1.639.926 

-1.689.124 

-1.739.797 

-1.791.991 

-1.845.751 

-1.901.124 
 

12.930.180 

24.339.256 

23.929.266 

23.501.371 

23.072.904 

22.643.845 

22.214.179 

21.783.887 

21.352.949 

20.921.347 

20.489.061 

20.056.069 

19.622.352 

19.187.887 

18.752.651 

18.316.622 

17.879.776 

17.442.089 

17.003.534 

16.564.086 

16.123.719 

15.682.404 

15.240.113 

14.796.818 

14.352.487 

13.907.090 

13.460.594 

13.012.968 

12.564.176 

12.114.185 

11.662.957 

11.210.456 

10.756.644 

10.301.481 

9.844.927 

9.584.334 

9.115.893 

8.645.931 

8.174.403 

7.701.263 
 

*De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 
årene 2012 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 
Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Tabel 5. Estimater af tilladte årlig stigninger i selskabets indtægtsramme set i forhold 
til den oprindelige indtægtsramme (2013-2052) 

År 
Forrentning og 

afskrivning 
Driftsomkostninger* Tilladt stigning

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 
 

9.706.834 

18.711.435 

18.401.767 

18.092.099 

17.782.431 

17.472.764 

17.163.096 

16.853.428 

16.543.760 

16.234.092 

15.924.425 

15.614.757 

15.305.089 

14.995.421 

14.685.753 

14.376.086 

14.066.418 

13.756.750 

13.447.082 

13.137.414 

12.827.747 

12.518.079 

12.208.411 

11.898.743 

11.589.075 

11.279.408 

10.969.740 

10.660.072 

10.350.404 

10.040.736 

9.731.069 

9.421.401 

9.111.733 

8.802.065 

8.492.397 

8.320.512 

8.004.381 

7.688.251 

7.372.120 

7.055.990 
 

-143.194 

-573.857 

-591.073 

-608.805 

-627.069 

-645.881 

-665.257 

-685.215 

-705.771 

-726.945 

-748.753 

-771.216 

-794.352 

-818.183 

-842.728 

-868.010 

-894.050 

-920.872 

-948.498 

-976.953 

-1.006.261 

-1.036.449 

-1.067.543 

-1.099.569 

-1.132.556 

-1.166.533 

-1.201.529 

-1.237.575 

-1.274.702 

-1.312.943 

-1.352.331 

-1.392.901 

-1.434.688 

-1.477.729 

-1.522.061 

-1.567.722 

-1.614.754 

-1.663.197 

-1.713.093 

-1.764.485 
 

9.563.640 

18.137.578 

17.810.695 

17.483.295 

17.155.363 

16.826.883 

16.497.839 

16.168.213 

15.837.989 

15.507.148 

15.175.672 

14.843.541 

14.510.737 

14.177.239 

13.843.025 

13.508.076 

13.172.368 

12.835.878 

12.498.584 

12.160.462 

11.821.485 

11.481.630 

11.140.868 

10.799.174 

10.456.519 

10.112.875 

9.768.211 

9.422.497 

9.075.702 

8.727.794 

8.378.737 

8.028.500 

7.677.045 

7.324.336 

6.970.337 

6.752.789 

6.389.627 

6.025.054 

5.659.028 

5.291.504 
 

*De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 
2013 og 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 
Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

De samlede forhøjelser af DEE’s indtægtsramme som følge af nødvendige 

nyinvesteringer idriftsat i perioden 2010-2013 fremgår af tabel 6. 
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Tabel 6. Samlede estimater af tilladte årlig stigninger i selskabets indtægtsramme set i 

forhold til den oprindelige indtægtsramme (2010-2052) 

År Stigning 2010 Stigning 2011 Stigning 2012 Stigning 2013
 Samlet  

forhøjelse 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 
 

 

11.917.968 

21.121.679 

20.742.046 

20.366.254 

19.996.537 

19.615.725 

19.234.557 

18.853.024 

18.471.114 

18.088.816 

17.706.118 

17.323.008 

16.939.474 

16.555.504 

16.171.083 

15.786.200 

15.400.838 

15.014.986 

14.628.626 

14.241.746 

13.854.327 

13.466.356 

13.077.815 

12.688.686 

12.298.953 

11.908.598 

11.517.600 

11.125.942 

10.733.604 

10.340.564 

9.946.803 

9.552.298 

9.157.027 

8.760.967 

8.364.094 

7.908.844 

7.513.253 

7.116.774 

6.719.380 

6.321.045 

0 

0 

0 

0 

8.508.605 

16.900.342 

16.596.641 

16.298.162 

15.990.145 

15.681.823 

15.373.186 

15.064.225 

14.754.931 

14.445.293 

14.135.301 

13.824.945 

13.514.213 

13.203.094 

12.891.577 

12.579.649 

12.267.299 

11.954.514 

11.641.280 

11.327.584 

11.013.413 

10.698.752 

10.383.586 

10.067.900 

9.751.679 

9.434.906 

9.117.565 

8.799.640 

8.481.111 

8.161.962 

7.842.174 

7.521.727 

7.200.602 

6.878.779 

6.556.236 

6.264.358 

5.938.643 

5.612.141 

5.284.830 

4.956.685 

0 

0 
 

0 

0 

12.930.180 

24.339.256 

23.929.266 

23.501.371 

23.072.904 

22.643.845 

22.214.179 

21.783.887 

21.352.949 

20.921.347 

20.489.061 

20.056.069 

19.622.352 

19.187.887 

18.752.651 

18.316.622 

17.879.776 

17.442.089 

17.003.534 

16.564.086 

16.123.719 

15.682.404 

15.240.113 

14.796.818 

14.352.487 

13.907.090 

13.460.594 

13.012.968 

12.564.176 

12.114.185 

11.662.957 

11.210.456 

10.756.644 

10.301.481 

9.844.927 

9.584.334 

9.115.893 

8.645.931 

8.174.403 

7.701.263 

0 
 

0 

0 

0 

9.563.640 

18.137.578 

17.810.695 

17.483.295 

17.155.363 

16.826.883 

16.497.839 

16.168.213 

15.837.989 

15.507.148 

15.175.672 

14.843.541 

14.510.737 

14.177.239 

13.843.025 

13.508.076 

13.172.368 

12.835.878 

12.498.584 

12.160.462 

11.821.485 

11.481.630 

11.140.868 

10.799.174 

10.456.519 

10.112.875 

9.768.211 

9.422.497 

9.075.702 

8.727.794 

8.378.737 

8.028.500 

7.677.045 

7.324.336 

6.970.337 

6.752.789 

6.389.627 

6.025.054 

5.659.028 

5.291.504 
 

11.917.968 

29.630.284 

50.572.568 

70.865.792 

78.361.543 

76.917.935 

75.472.578 

74.025.418 

72.576.401 

71.125.472 

69.672.573 

68.217.645 

66.760.628 

65.301.458 

63.840.071 

62.376.400 

60.910.378 

59.441.933 

57.970.992 

56.497.482 

55.021.324 

53.542.439 

52.060.747 

50.576.161 

49.088.596 

47.597.962 

46.104.167 

44.607.117 

43.106.713 

41.602.855 

40.095.439 

38.584.359 

37.069.504 

35.550.763 

34.028.016 

32.443.606 

30.946.874 

29.610.088 

28.200.204 

26.641.433 

19.156.142 

13.360.291 

5.291.504 
 

*De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 
årene 2010 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 
Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Sekretariatet træffer afgørelse om, at DEE’s indtægtsramme årligt kan for-

højes med de beløb, som er angivet i kolonne 6 i tabel 6, dog korrigeret som 

følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstem-

melse med reguleringsprisindekset, jf. § 15, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010. De løbende netto-

omkostninger er således estimater fra og med 2015. Det skyldes, at disse fra 

og med 2015 er fremskrevet med en inflation på 3 pct. Når reguleringspris-

indekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, så ud-

viklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de til-

ladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så 

de følger de realiserede løn- og prisstigninger. 

Sekretariatet bemærker, at værdierne i kolonnen ”Afskrivning og forrent-

ning” i tabel 2 er opgjort i de pågældende års priser og derfor ikke skal ju-

steres siden hen. 

Forhøjelserne for 2010-2014 skal være opkrævet senest ved udgangen af det 

reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding til 

DEE, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af § 29, stk. 3, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og § 33, stk. 4, i indtægtsramme-

bekendtgørelse samt Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013. Heref-

ter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 

Indtægtsrammeforhøjelserne for 2015 og fremefter skal være opkrævet se-

nest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det 

pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. § 29, stk. 3, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

Årlige forhøjelser af virksomhedens reguleringspris 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige 

forhøjelser i virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende må-

de: 

 

Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el 

 

Den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris for et givent år, er gi-

vet ved den tilladte forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for det på-

gældende år divideret med virksomhedens leverede mængde el. 

 

DEE har i forbindelse med virksomhedens reguleringsregnskaber for 2010-

2013 indberettet virksomhedens leverede mængde el i årene. Disse fremgår 

af tabel 7. 
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Tabel 7. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2010 9.101.867.000 

2011 8.836.000.000 

2012 

2013 

8.726.000.000 

8.597.000.000 

 Kilde: DONG Energy Eldistribution A/S. 

For 2010-2013 har sekretariatet beregnet de tilladte stigninger i virksomhe-

dens reguleringspris til: 

Δreguleringspris2010 = (kr. 11.917.968 / 9.101.867.000 kWh)  

= 0,131 øre/kWh 

Δreguleringspris2011 = (kr. 29.630.284 / 8.836.000.000 kWh)  

= 0,335 øre/kWh 

Δreguleringspris2012 = (kr. 50.572.568 / 8.726.000.000 kWh)  

= 0,580 øre/kWh 

Δreguleringspris2013 = (kr. 70.865.792 / 8.597.000.000 kWh)  

= 0,824 øre/kWh 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens re-

guleringspris til 0,131 øre/kWh i 2010, 0,335 øre/kWh i 2011, 0,580 

øre/kWh i 2012 og 0,824 øre/kWh i 2013. 

For årene 2014 og frem er den tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet 

med udgangspunkt i den leverede mængde el i 2013. De tilladte stigninger 

fremgår af kolonne 3 i tabel 8. 
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Tabel 8. Tilladt stigning i reguleringsprisen 

År 
Tilladt stigning i indtægtsram-

men (kr.)
*
 

Tilladt stigning i regulerings-

prisen (øre/kWh)
**

 

2010 11.917.968 0,131 

2011 29.630.284 0,335 

2012 50.572.568 0,580 

2013 70.865.792 0,824 

2014 78.361.543 0,911 

2015 76.917.935 0,895 

2016 75.472.578 0,878 

2017 74.025.418 0,861 

2018 72.576.401 0,844 

2019 71.125.472 0,827 

2020 69.672.573 0,810 

2021 68.217.645 0,794 

2022 66.760.628 0,777 

2023 65.301.458 0,760 

2024 63.840.071 0,743 

2025 62.376.400 0,726 

2026 60.910.378 0,709 

2027 59.441.933 0,691 

2028 57.970.992 0,674 

2029 56.497.482 0,657 

2030 55.021.324 0,640 

2031 53.542.439 0,623 

2032 52.060.747 0,606 

2033 50.576.161 0,588 

2034 49.088.596 0,571 

2035 47.597.962 0,554 

2036 46.104.167 0,536 

2037 44.607.117 0,519 

2038 43.106.713 0,501 

2039 41.602.855 0,484 

2040 40.095.439 0,466 

2041 38.584.359 0,449 

2042 37.069.504 0,431 

2043 35.550.763 0,414 

2044 34.028.016 0,396 

2045 32.443.606 0,377 

2046 30.946.874 0,360 

2047 29.610.088 0,344 

2048 28.200.204 0,328 

2049 26.641.433 0,310 

2050 19.156.142 0,223 

2051 13.360.291 0,155 

2052 5.291.504 0,062 

 Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. 
*
De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2010 til og med 2014 samt 

estimeret for 2015 og fremefter. 
**

De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2010 til og med 2013 samt 
estimeret for 2014 og fremefter. 
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Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 8, således at de tilladte forhø-

jelser i virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens 

faktisk leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger 

for perioden 2013-2052. 

Afgørelse 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingen i denne afgørelse træffer 

Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om, at DONG Energy Eldistributi-

on A/S’ anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2010, 

2011, 2012 og 2013, er nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 18, litra c, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og jf. § 2, nr. 19, litra c, i ind-

tægts-rammebekendtgørelsen 335/2011. 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor DONG Energy Eldistribution 

A/S’ indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 6, kolonne 

6, i denne afgørelse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoom-

kostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i regule-

ringsprisindekset, jf. § 15, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011, og Energitilsynets afgørelse af 23. ju-

ni 2010. 

De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 6, kolonne 6) vil som følge af 

ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af Sekretariatet for 

Energitilsynet i forbindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger.  

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy El-

distribution A/S, skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, 

der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgø-

relse indgår, jf. en analog fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1294/2010, jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 og Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013.  

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægts-

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det regule-

ringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæg-

gelse, ellers bortfalder disse, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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Afsluttende bemærkninger 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af DEE indsendte 

oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at DEE 

ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med 

omtalte nødvendige nyinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med an-

søgningerne og fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har bidraget 

uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummerne, 

bortfalder denne afgørelse. 

Sekretariatet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bi-

drage til finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for se-

kretariatet, så beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil den-

ne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan DEE indgive en 

ny ansøgning om forhøjelse af selskabets indtægtsramme til sekretariatet. I 

denne ansøgning skal DEE skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finan-

sieret. 

Sekretariatet bemærker, at sekretariatet hermed ikke er afskåret fra på et se-

nere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er 

markedsmæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 
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Klagevejledning     

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. 

Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 

uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

  

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modta-

get i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under 

menuen "Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-

orden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet  

 nævnets sammensætning  

 formandens opgaver  

 indgivelse af klage  

 gebyr  

 oplysninger, der indgår i sagerne  

 afgørelser 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirstine Brejning Skygebjerg 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte: 41 71 53 66 
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