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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S’ REGULERINGS-

PRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra AURA El-net 

A/S (herefter AURA El-net) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som 

følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195/2016 af 4. 

marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016). 

 

Denne afgørelse vedrører AURA El-nets ansøgning om kabellægning af luftled-

ninger i 2015. 

 

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt rets-

grundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

AFGØRELSE  
 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets foretagne 

anlægsinvesteringer idriftsat i 2015 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra c og litra e.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer således afgørelse om at forhøje AURA El-

nets reguleringspris i anlæggets levetid i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel (se under fanen ”til print”) og i 

Tabel 2 og 3 nedenfor.  

 

SAGSFREMSTILLING 

 

AURA El-net har den 7. april 2016 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens ind-

tægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger i 2015. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra AURA El-net opsummeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER I 2015 

 

     2015 

Vægtet dato for idriftsættelse    31-03 

Anlægssum (kr.)    611.319 

Demonteringsomkostninger (kr.)    133.732 

Kassationsværdi (kr.)    27.563 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)    1,2 

Kabelskabe (stk.)    23 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km)    1,1 

 

AURA El-net har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økono-

miske dispositioner før 8. oktober 2008. 

 

Af ansøgningen fremgår det, at AURA El-net har valgt ikke at medtage omkost-

ninger som følge af netstationer og transformere. 

 

AURA El-net oplyser i ansøgningen, at der er foretaget samgravning med tredje-

part i forbindelse med nedgravning af kabler. Gravearbejdet oplyses at være fore-

taget af eksterne entreprenører med separat faktura til hver ledningsejer.  

Endvidere oplyses det, at omkostningerne til samgravning er fordelt ligeligt mel-

lem de deltagende parter, hvor særtillæg som følge af dybdetillæg og kabelhåndte-

ring er faktureret separat til den pågældende ledningsejer.  

 

Det oplyses i mail af 14. april 2016, at kassationsværdien 0,4 kV demonteret luft-

ledning er estimeret ud fra kiloprisen på kobber og vægten på de demonterede 

luftledninger.  

 

I mail af 17. november 2016 gør selskabet opmærksom på, at skøn for kassation-

sværdier skal tredobles, da der er tre kasserede luftledninger pr. løbende meter. 

 

Selskabet bekræfter i mail af 23. november 2016, at datoer for spændingspåsæt-

ning er registreret på månedsbasis for hver delstrækning. Da den konkrete dag for 

spændingspåsætning ikke registreres, indsættes den 31. som dag for idriftsættelse. 

 

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har d. 25. november 2016 sendt afgørelsen i høring 

hos AURA El-net med høringsfrist senest d. 2. december 2016. 

 

AURA El-net har i mail af 29. november 2016 oplyst, at selskabet ingen bemærk-

ninger har til afgørelsen.  
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SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 
 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer 

er defineret i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk., 1, nr. 20, litra a-e. 

 

Ansøgningen for anlægsinvesteringen idriftsat i 2015 behandles efter bekendtgø-

relse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirk-

somheder, nr. 195/2016, jf. § 35, stk. 2, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 § 33, stk. 1.   

 

AURA El-net har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger 

af hensyn til forsyningssikkerheden. AURA El-net har i den forbindelse ansøgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 15, 

stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra c. 

  

AURA El-net har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været 

teknisk nødvendigt at opsætte kabelskabe og har som følge heraf ansøgt om forhø-

jelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 15, stk. 1, 

jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra e. 

 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget 

samgravning med tredjepart. Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte 

graveomkostninger, jf. sagsfremstillingen, lægges det til grund, at omkostningerne 

til samgravning er foregået på markedsmæssige vilkår og opfylder Energitilsynets 

tilkendegivelse af 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkostninger ved samgrav-

ning”, pkt. 9-11. 

 

AURA El-net har skønnet kassationsværdien i 2015, jf. sagsfremstillingen. Skøn-

net ligger inden for, hvad sekretariatet erfaringsmæssigt forventer for denne type 

af nødvendig nyinvestering, hvorfor skønnet lægges til grund for nærværende af-

gørelse. 

 

Sekretariatet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på baggrund af 

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger 

foretaget af AURA El-net kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra c.  

 

Endvidere vurderes det ud fra det af ansøger oplyste, at opsætning af tilknyttede 

anlæg er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra e, samt lovbemærkninger til 

Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning L386/2009 til 

§ 70, stk. 3 (nu stk. 4).  

 

Sekretariatet forhøjer derfor AURA El-nets reguleringspris, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016, § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1.   
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TABEL 2 | TILLADTE STIGNINGER I AURA EL-NETS INDTÆGTSRAMME 2015-2054 

År    2015 

2015     33.556 

2016     38.358 

2017     37.790 

2018     37.222 

2019     36.654 

2020     36.085 

2021     35.517 

2022     34.949 

2023     34.380 

2024     33.812 

2025     33.243 

2026     32.675 

2027     32.106 

2028     31.537 

2029     30.968 

2030     30.399 

2031     29.830 

2032     29.261 

2033     28.692 

2034     28.123 

2035     27.554 

2036     26.984 

2037     26.415 

2038     25.845 

2039     25.276 

2040     24.706 

2041     24.136 

2042     23.566 

2043     22.996 

2044     22.426 

2045     21.856 

2046     21.286 

2047     20.716 

2048     20.146 

2049     19.575 

2050     16.841 

2051     16.340 

2052     15.839 

2053     15.338 

2054     14.836 

Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er i kr. og er endelig til og med 2015 og estimeret for 2016 og frem. 

Opdatering sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om 

indtægtsrammer. 

  



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S’ REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF 

NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 
Side 5/6 

TABEL 3 | TILLADTE STIGNINGER I AURA EL-NETS REGULERINGSPRIS 2015-2054 

År     2015 

2015      0,004 

2016      0,004 

2017      0,004 

2018      0,004 

2019      0,004 

2020      0,004 

2021      0,004 

2022      0,004 

2023      0,004 

2024      0,004 

2025      0,004 

2026      0,004 

2027      0,003 

2028      0,003 

2029      0,003 

2030      0,003 

2031      0,003 

2032      0,003 

2033      0,003 

2034      0,003 

2035      0,003 

2036      0,003 

2037      0,003 

2038      0,003 

2039      0,003 

2040      0,003 

2041      0,003 

2042      0,003 

2043      0,002 

2044      0,002 

2045      0,002 

2046      0,002 

2047      0,002 

2048      0,002 

2049      0,002 

2050      0,002 

2051      0,002 

2052      0,002 

2053      0,002 

2054      0,002 

Note: Reguleringsprisforhøjelsen er i øre/kWh og er endelig til og med 2015 og estimeret fra 2016 og 

frem. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldin-

ger om indtægtsrammer. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af AURA El-nets ind-

sendte oplysninger er korrekte. 

 

Sekretariatet er ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de 

benyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markeds-

mæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

Nødvendige nyinvesteringer idriftsat i et kalenderår skal indsendes senest den 31. 

maj i det efterfølgende kalenderår. For uddybende information, se udmeldte orien-

tering af 29. maj 2015. 

 

Til orientering skal der for fremtidige ansøgninger vedr. nødvendige nyinvesterin-

ger, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 

2008, fremsendes dokumentation for kassationsværdi. 

 

For uddybende information om retsgrundlag og beregningseksempler henvises til 

bilag og vedlagte regnearksmodeller.  

 

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

ved henvendelse til undertegnede eller generelt til Sekretariatet for Energitilsynet 

på post@energitilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrine Abildgaard Strands 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 54 20 

kaas@energitilsynet.dk 
 


