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AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF ENERGI FYN NET A/S’ IND-

TÆGTSRAMME 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Energi Fyn 

Net A/S (herefter Energi Fyn Net) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme 

som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer 

for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 335 af 15. april 

2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011). 

 

Energi Fyn Nets ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger i 2014. 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 13,20 km 0,4 kV-kabelforbindelse og 

240 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 12,00 km 0,4 kV-luftledning. 

AFGØRELSE AF SAG 15/07863 OM FORHØJELSE AF ENERGI FYN 

NET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for 

Energitilsynet afgørelse om, at Energi Fyn Net A/S’ kabellægning af luftledninger 

i 2014 er en nødvendige nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011, § 2, nr. 19, litra c. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Energi Fyn Net A/S’ regulerings-

pris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. 

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 15/07863 

Energi Fyn Net har ved mail af den 14. august 2015 ansøgt om forhøjelse af virk-

somhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftled-

ninger i 2014. 

 

Energi Fyn Net har i ansøgningen oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger 

af anlægsinvesteringen samt indsendt dokumentation for den oplyste kassations-

værdi. 

 

Derudover har Energi Fyn Net i ansøgningen oplyst de forskellige delstrækningers 

idriftsættelsesdatoer. Sekretariatet har på baggrund af de oplyste idriftsættelsesda-

toer beregnet den vægtede idriftsættelsesdato i Tabel 1, jf. § 12, stk. 3 i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011. 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER FOR NØDVENDIGE NYINVESTERING I 2014 

 2014  

Vægtet dato for idriftsættelse* 08-09-2014 

Anlægssum (kr.) 7.717.091 

Demonteringsomkostninger (kr.) 2.347.524 

Kassationsværdi (kr.) 313.079 

Kilde: Energi Fyn Net A/S og Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: * Den vægtede idriftsættelsesdato er beregnet på baggrund af de oplyste idriftsættelsesdatoer for 

ansøgningens delinvesteringer i 2014  

Energi Fyn Net har i mail af 8. september 2015 oplyst, at der i 2014 har været 

samgravning med to koncernforbundne virksomheder; Energi Fyn Bredbånd A/S 

og Energi Fyn Erhverv A/S (fiber og gadelys) i forbindelse med 0,4 kV-

kabellægningen. 

 

Virksomheden har i ansøgningen samt i mail af 4. september 2015 redegjort for 

det anvendte fordelingsprincip. Virksomheden har her oplyst, at kablet, fiberen og 

gadelyset er nedlagt i samme dybde og hver koncernforbundet virksomhed har 

betalt en tredjedel af de samlede graveomkostninger. 

 

Energi Fyn Net oplyser i ansøgningen, at der i forbindelse med dele af kabellæg-

ningen er samgravet med reinvesteringer i det eksisterende net, hvor 10 kV kabler 

er nedgravet med 0,4 kV kabler. Energi Fyn har oplyst, at graveomkostningerne 

fordeles 50/50 indtil 50 cm dybde. Dybdetillægget til 80 cm, hvor 10 kV kabler er 

placeret, bliver dækket af reinvesteringen alene. 

 

Det fremgår desuden af Energi Fyn Nets ansøgning, at der ikke er foretaget bin-

dende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. 

HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 2. december 2015 sendt afgørelsen i høring 

hos Energi Fyn Net med en 14-dages høringsfrist. 

 

I mail af 7. december 2015 har Energi Fyn Net oplyst, at virksomheden ingen be-

mærkninger har til udkastet af afgørelsen. 

  



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF ENERGI FYN NET A/S’ INDTÆGTSRAMME Side 3/12 

LOVGRUNDLAG 

SE BILAG 

 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

I det følgende vurderes Energi Fyn Nets ansøgning på baggrund af sagsfremstil-

lingen. 

 

Energi Fyn Net har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsram-

mebekendtgørelse 335/2011, § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet 

i § 2, nr. 19, litra c.  

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

 

Ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, der har 

virkning fra 1. januar 2011, da Energi Fyn Net har oplyst, at virksomheden ikke 

har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.  

 

Konkret har Energi Fyn Net oplyst, at der som følge af kabellægningen af luftled-

ninger er opsat kabelskabe. På baggrund af, at virksomheden har oplyst, at denne 

investering er nødvendig for at kunne anvende det nye kabelnet, vurderer Sekreta-

riatet for Energitilsynet, at disse udgør en del af den nødvendige nyinvestering. 
 

Energi Fyn Net har jf. sagsfremstillingen oplyst, at der i forbindelse med kabel-

lægningsprojektet er foretaget samgravning med to koncernforbundne virksomhe-

der. Energi Fyn Net har i den forbindelse redegjort for fordelingen af graveom-

kostningerne. Sekretariatet vurderer på baggrund af sagsfremstillingen, at omkost-

ningsfordelingen er ligelig og derved lever op til Elforsyningslovens § 46 og 

Energitilsynets tilkendegivelse ”Fordeling af graveomkostninger ved samgrav-

ning”, pkt. 9. 

 

Energi Fyn Net har ydermere jf. sagsfremstillingen oplyst, at virksomheden har 

foretaget samgravning med reinvesteringer i nettet. Virksomheden har her rede-

gjort for fordelingen af graveomkostninger, som sekretariatet vurderer at være 

ligelig.  

 

For investeringen i kabellægning af 0,4 kV luftledninger, som ansøges efter litra c, 

har sekretariatet lagt til grund, at denne del af ansøgningen omfatter kabellægning 

af luftledninger, der er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden, jf. Energi 

Fyn Nets ansøgning den 14. august 2015. 

 

Sekretariatet vurderer således, at kabellægningen foretaget af Energi Fyn Net i 

2014 kan betragtes som en nødvendige nyinvestering jf. indtægtsrammebekendt-

gørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra c. Sekretariatet forhøjer derfor Energi Fyn Nets 

reguleringspris med de værdier, der fremgår af Tabel 4, kolonne 3, jf. § 12, stk. 1, 

nr. 1, og § 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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STIGNING I INDTÆGTSRAMME 

I det følgende beregnes forhøjelsen af Energi Fyn Net reguleringspris som følge af 

kabellægning af luftledninger idriftsat i 2014.  

 

Denne afgørelses beregninger for investeringen er foretaget efter de principper, der 

er fastlagt med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendel-

se af nødvendige nyinvesteringer og den tilhørende Excel-model.
1
 Den nødvendi-

ge nyinvestering skal over hele investeringens levetid kunne forrentes med den 

tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. § 15, stk. 3, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet benytter den gennemsnitlige for-

rentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat, og hvorfra 

forrentningen påbegynder, jf. § 15, stk. 1
2
, i samme bekendtgørelse.  

 

Sekretariatet har beregnet den gennemsnitlige forrentningssats for nyinvesteringen 

idriftsat i 2014 ved at udregne de særskilte forrentningssatser for delprojekterne og 

derefter vægte forrentningssatsen for investeringernes delprojekter med de tilhø-

rende anlægssummer, jf. Energitilsynets afgørelse pkt. 5 af 29. september 2015 

vedr. model til beregning af forhøjelser af indtægtsrammen som følge af idriftsæt-

telse af fjernaflæste målere, og ’Orientering om praksisændring til udregningerne 

af indtægtsrammeforhøjelser til virksomheder der har foretaget nødvendige nyin-

vesteringer idriftsat 2014 og frem’ fremsendt til netvirksomhederne den 4. juni 

2015.  

 

Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrentningssats til 3,89970 

pct. for den nødvendige nyinvestering forrentet fra og med september 2014. 

BEREGNING AF REGULERINGSMÆSSIG ANLÆGSSALDO 

En del af den årlige forhøjelse af Energi Fyn Nets 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 – 

kassationsværdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende om-

kostninger 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 7.717.091 + kr. 2.347.524 – kr. 313.079 – 

kr. 403.521 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 9.348.015 

 

 
1 Model: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/  

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

model-for-noedvendige-nyinvesteringer/  

2 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvendte forrentningssatsbe-

regnes på baggrund af data for den lange byggeobligationsrente i den efterfølgende måned. 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/
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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Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 403.521 er 

beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver. De 

standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om 

model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. 

 

For investeringer idriftsat fra og med 1. januar 2014 beregnes nutidsværdien af de 

sparede levetidsforlængende omkostninger med en forventet inflation beregnet 

som et løbende 5-årigt gennemsnit af inflationen i årene forud for idriftsættelsen, 

jf. Energitilsynets afgørelse af 29. september 2015 pkt. 5 vedr. model til beregning 

af forhøjelser af indtægtsrammen som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere, 

og ’Orientering om praksisændring til udregningerne af indtægtsrammeforhøjelser 

til virksomheder der har foretaget nødvendige nyinvesteringer idriftsat 2014 og 

frem’ fremsendt til netvirksomhederne den 4. juni 2015. 

BEREGNING AF AFSKRIVNINGER FOR NØDVENDIG NYINVESTERING 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrre-

årige levetid, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 15, stk. 4 og 6. 

 

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

demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassationsværdi og 

nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger alene medregnes ved 

afskrivning af anlægssummen i investeringens første 35 leveår, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelse 335/2011 § 15, stk. 2.  

 

I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

 

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

kostninger– kassationsværdi– nutidsværdi af sparede levetidsfor-

længende omkostninger)(1/35) 

 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(kr. 7.717.091) + kr. 2.347.524 – kr. 

313.079 – kr. 403.521)(1/35) 

 

Årlig afskrivning1-35 = kr. 239.525 

 

I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

 

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

 

Årlig afskrivning36-40 = ((5/40)(kr. 7.717.091))(1/5) 

 

Årlig afskrivning36-40 = kr. 192.927 

 

Investeringen forrentes fra og med september i idriftsættelsesåret
3
, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011, § 15, stk. 1. Derfor får Energi Fyn Net forrent-

ning af investeringen for fire måneder af reguleringsåret 2014.  Indtægtsrammen 

 
3 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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forhøjes således med forrentning og løbende nettoomkostninger for (4/12) af året, 

samt hele den årlige afskrivning, jf. § 15, stk. 1. 

 

Den årlige forrentning beregnes som følger: 

 

Årlig forrentning2014 = Tilladt Forrentningssats * Reg. Anlægssaldo 

 

Årlig forrentning2014 = 0,0390 * kr. 9.348.015 

 

Årlig forrentning2014 = kr. 364.544 

 

For at beregne stigningen i Energi Fyn Nets reguleringspris, beregnes først stig-

ningen i Energi Fyn Nets indtægtsramme: 

 

Δindtægtsramme2014 =(4/12) forrentning + afskrivning + løbende 

nettoomkostninger 

 

Δindtægtsramme2014 =(4/12) (kr. 364.544) + kr. 239.525 + løbende 

nettoomkostninger 

 

Δindtægtsramme2014 = kr. 361.040 + løbende nettoomkostninger 

 

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

den årlige afskrivning, jf. § 15, stk. 3. 

BEREGNING AF LØBENDE NETTOOMKOSTNINGER 

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

tægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger, jf. Elforsyningslovens § 

70, stk. 2. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkost-

ninger på det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den 

nødvendige nyinvestering, jf. § 15, stk. 1 og 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011.   

 

I 2014 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere 

end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2014 bliver dermed forhøjet 

med løbende nettoomkostninger for årets sidste fire måneder. 

 

Løbende nettoomkostninger2014 = (4/12)(nye driftsomkostninger – 

sparede driftsomkostninger – nye indtægter) 

 

Løbende nettoomkostninger2014 = (4/12)(kr. 47.639 – kr. 57.382 – 

kr. 0) 

 

Løbende nettoomkostninger2014 = kr. -3.248 

 

Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet 

for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier for driftsomkostninger 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 15, stk. 7, som er fastlagt i Energitil-

synets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyin-
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vesteringer, og den tilhørende Excel-model, for det nye og demonterede anlæg, 

som Energi Fyn Net har oplyst. 

 

Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er større 

end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bliver nettovær-

dien af de løbende nettoomkostninger negativ. 

 

De årlige forhøjelser af Energi Fyn Nets indtægtsramme i investeringens levetid 

fremgår af tabel 2, kolonne 4. 

 

For investeringer idriftsat fra og med 1. januar 2014 fremskrives de løbende netto-

omkostninger fra 2016 med et 5-årigt gennemsnit af inflationen. Når regulerings-

prisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, så udvik-

lingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte ind-

tægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de 

realiserede løn- og prisstigninger, jf. Energitilsynets afgørelse pkt. 5 af 29. sep-

tember 2015 vedr. model til beregning af forhøjelser af indtægtsrammen som følge 

af idriftsættelse af fjernaflæste målere, og ’Orientering om praksisændring til ud-

regningerne af indtægtsrammeforhøjelser til virksomheder der har foretaget nød-

vendige nyinvesteringer idriftsat i 2014 og frem’ fremsendt til netvirksomhederne 

den 4. juni 2015. 
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TABEL 2 | ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND-

TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME FOR 

NØDVENDIG NYINVESTERING I 2014  

År Forrentning og  

afskrivning 

Driftsomkostninger* Tilladt stigning 

2014  361.040 -3.248 357.792 

2015  594.729 -9.766 584.963 

2016  585.388 -9.951 575.437 

2017  576.047 -10.140 565.907 

2018  566.706 -10.332 556.374 

2019  557.366 -10.528 546.837 

2020  548.025 -10.728 537.297 

2021  538.684 -10.932 527.752 

2022  529.343 -11.139 518.204 

2023  520.003 -11.351 508.652 

2024  510.662 -11.566 499.096 

2025  501.321 -11.785 489.536 

2026  491.980 -12.009 479.971 

2027  482.640 -12.237 470.403 

2028  473.299 -12.469 460.830 

2029  463.958 -12.706 451.252 

2030  454.617 -12.947 441.670 

2031  445.277 -13.193 432.084 

2032  435.936 -13.443 422.493 

2033  426.595 -13.698 412.897 

2034  417.254 -13.958 403.296 

2035  407.914 -14.223 393.691 

2036  398.573 -14.493 384.080 

2037  389.232 -14.768 374.464 

2038  379.891 -15.048 364.843 

2039  370.551 -15.333 355.217 

2040  361.210 -15.624 345.585 

2041  351.869 -15.921 335.948 

2042  342.528 -16.223 326.305 

2043  333.188 -16.531 316.657 

2044  323.847 -16.845 307.002 

2045  314.506 -17.164 297.342 

2046  305.165 -17.490 287.675 

2047  295.825 -17.822 278.003 

2048  286.484 -18.160 268.324 

2049  230.545 -18.505 212.041 

2050  223.022 -18.856 204.166 

2051  215.498 -19.214 196.284 

2052  207.974 -19.578 188.396 

2053  200.451 -19.950 180.501 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: *De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 2015 og 

estimeret for 2016 og fremefter. 
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ÅRLIGE FORHØJELSER AF VIRKSOMHEDENS REGULERINGSPRIS 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjel-

ser af virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende måde: 

 

Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el 

 

Den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris er givet ved den tilladte for-

højelse af virksomhedens indtægtsramme for det pågældende år divideret med 

virksomhedens leverede mængde el, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 

3, stk. 1. 

 

Beregningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet 

ud fra virksomhedens oplyste faktisk leverede mængde el for 2014, jf. . 

Tabel 3. 

TABEL 3 | LEVERET MÆNGDE EL 

År Leveret mængde, kWh 

2014 1.679.215.244 

Kilde: Energi Fyn Net A/S 

For 2014 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i virk-

somhedens reguleringspris til: 

 

Δreguleringspris2014= (kr. 357.792 /  1.679.215.244 kWh) * 100 =  

0,021 øre/kWh 

 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens regule-

ringspris til 0,021 øre/kWh i 2014.  

 

For årene 2015 og frem er den tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet med 

udgangspunkt i den leverede mængde el i 2014. De beregnede stigninger fremgår 

af kolonne 3 i Tabel 4. 
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TABEL 4 | ESTIMATER AF DE TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDENS 

REGULERINGSPRIS SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE REGULERINGSPRIS  

År Tilladt stigning i indtægtsrammen 

(kr.)* 

Tilladt stigning i reguleringspris, 

(øre/kWh)** 

2014  357.792 0,021 

2015  584.963 0,035 

2016  575.437 0,034 

2017  565.907 0,034 

2018  556.374 0,033 

2019  546.837 0,033 

2020  537.297 0,032 

2021  527.752 0,031 

2022  518.204 0,031 

2023  508.652 0,030 

2024  499.096 0,030 

2025  489.536 0,029 

2026  479.971 0,029 

2027  470.403 0,028 

2028  460.830 0,027 

2029  451.252 0,027 

2030  441.670 0,026 

2031  432.084 0,026 

2032  422.493 0,025 

2033  412.897 0,025 

2034  403.296 0,024 

2035  393.691 0,023 

2036  384.080 0,023 

2037  374.464 0,022 

2038  364.843 0,022 

2039  355.217 0,021 

2040  345.585 0,021 

2041  335.948 0,020 

2042  326.305 0,019 

2043  316.657 0,019 

2044  307.002 0,018 

2045  297.342 0,018 

2046  287.675 0,017 

2047  278.003 0,017 

2048  268.324 0,016 

2049  212.041 0,013 

2050  204.166 0,012 

2051  196.284 0,012 

2052  188.396 0,011 

2053  180.501 0,011 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: *Indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 2015 og estimeret for 2016 og fremefter.  

**De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 

Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i Tabel 4, således at de tilladte forøgelser i 

virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens faktisk levere-
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de mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for perioden 2015-

2053. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Energi Fyn Net ind-

sendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at Energi 

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

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

ningerne 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 bidrage til 

finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for sekretariatet, så 

beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfal-

de. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan Energi Fyn Net indgive en ny ansøgning om 

forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning 

skal Energi Fyn Net skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. 

 

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

tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markeds-

mæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

Sekretariatet bemærker, at indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idrift-

sættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding
4
 til 

Energi Fyn Net A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, 

der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse 

indgår, jf. pkt. 26, 1.a.ii i Energitilsynets ”Tilkendegivelse om principper for ind-

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”
5
, hvor der foretages en analog 

fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 29, stk. 3.  Herefter bort-

falder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Det vil sige, at forhøjelser i år 2015 

skal være opkrævet senest ved udgangen af 2017
6
. 

 

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

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, 

der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers 

bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, at der ved denne afgørelse ikke 

er taget stilling til afgørelsens påvirkning af virksomhedens differencer, jf. ind-

 
4 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Energi Fyn Net A/S foretages i 2016, hvormed 

forhøjelserne for 2015 kan opkræves indtil udgangen af 2017. 

5 Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 

2005-2011 (rammenotat)” 

6 Dette er forudsat at afgørelsen indgår i udmelding om indtægtsrammer til virksomheden i 2015. 
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tægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3, eller andre forhold såsom mer-

forrentning jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 24. 

 

Sekretariatet gør opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar at indsende en 

revideret afviklingsplan, såfremt virksomheden har differencer i forbrugernes fa-

vør.  

 

KLAGEVEJLEDNING     

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-

gen 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 modtaget i 

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

"Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

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 

 

 

Katrine Abildgaard Strands 
Stud.polit 

Tlf. 4171 5420 

kaas@energitilsynet.dk 


