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AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL 

NET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Forsyning 

Helsingør El Net A/S (herefter Forsyning Helsingør) om forhøjelse af selskabets 

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.  

 

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge 

af forsyningssikkerheden.  

 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 3,3 km. 0,4 kV-kabelforbindelse og 35 

kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 3,0 km. 0,4 kV-luftledning. 

 

Anlæggene er idriftsat løbende i 2010. 

AFGØRELSE AF SAG 13/07349 OM FORHØJELSE AF FORSYNING 

HELSINGØR EL NET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for 

Energitilsynet afgørelse om, at Forsyning Helsingør El Net A/S’ anlægsinveste-

ring, som er kabellægning af luftledninger i 2010, er en nødvendig nyinvestering, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Forsyning Helsingør El Net A/S’ 

indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 2, kolonne 4, i denne 

afgørelse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive 

justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringspris-indekset, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 15 og Energitilsynets afgørelse af 23. 

juni 2010. 
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De tilladte indtægtsrammestigninger (Tabel 2, kolonne 4) vil som følge af ovenfor 

beskrevne justering løbende blive korrigeret af sekretariatet i forbindelse med de 

årlige indtægtsrammeudmeldinger.  

 

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året 

forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Forsyning Helsingør El Net A/S 

skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den 

næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog for-

tolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og Energitilsy-

net 2013.  Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 

 

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

meudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der 

følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfal-

der disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 29, stk. 3. 

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 13/07349 

Forsyning Helsingør har ved mail af 18. juni 2013 ansøgt om forhøjelse af selska-

bets indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat en ny an-

lægsinvestering, som er kabellægning af luftledninger i år 2010. 

 

Forsyning Helsingør har ved mail af den 4. september 2014 oplyst idriftsættelses-

datoerne for investeringerne. Sekretariatet har på baggrund af de oplyste idriftsæt-

telsesdatoer for delinvesteringerne udregnet den vægtede idriftsættelsesdato. Den 

vægtede idriftsættelsesdato er beregnet til den 26. august 2010. 

 

Forsyning Helsingør har ved mail af den 18. juni 2013 og den 4. september 2014 

oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdi af anlægsinve-

steringen, jf. Tabel 1 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA SELSKABET OM INVESTERINGEN FOR BEREGNING 

AF DEN NØDVENDIGE NYINVESTERING 

  

Tidspunkt for idriftsættelse 26-08-2010 

Anlægssum (kr.) 2.394.132 

Demonteringsomkostninger (kr.) 250.351 

Kassationsværdi (kr.) 95.165 

Kilde: Forsyning Helsingør El Net A/S 

I Tabel 1 fremgår det at Forsyning Helsingør har oplyst, at anlæggene har en an-

lægssum på kr. 2.394.132. Derudover fremgår det af Tabel 1, at der er demonte-

ringsomkostninger for kr. 250.351 og en kassationsværdi på kr. 95.165.  

 

Ved mail den 18. juni 2013 og uddybet i mail af den 4. september 2014 har Forsy-

ning Helsingør oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2010 har været 

foretaget samgravning med gadelys (Helsingør Kommune). Virksomheden har 

oplyst, at samgravningen er foretaget i samme dybde, og at samgravningsomkost-

ningerne er fordelt med 1/3 til gadelys, og 2/3 til Forsyning Helsingør. 

Forsyning Helsingør har i mail af 23. januar 2015 uddybet den anvendte metode til 

omkostningsfordeling. 

HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 10. februar 2015 sendt afgørelsen i høring 

hos Forsyning Helsingør med en 14-dages høringsfrist. 

 

Forsyning Helsingør har i mail af 2. marts 2015 svaret at de ikke har nogen kom-

mentarer til afgørelsen. 

 

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 regler-

ne i bekendtgørelse nr. 1294/2010 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om el-

forsyning, som er udstedt med hjemmel i bl.a. § 70 i elforsyningsloven
1
.    

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni 2012 
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Det fremgår af § 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1294/2010 af 24. november 2010, 

at bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer 

eller myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget inden 

den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de på disposi-

tionstidspunktet gældende regler.  

 

I forbindelse med den anlægsinvestering, som denne afgørelse omhandler, har 

Forsyning Helsingør oplyst, at virksomheden ikke har foretaget bindende økono-

miske dispositioner inden den 8. oktober 2008, hvorfor ansøgningen bliver be-

handlet efter den på idriftsættelsestidspunktet gældende indtægtsramme-

bekendtgørelse 1294/2010, jf. Indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 33, stk. 

4. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er omfattet af ind-

tægtsrammereguleringen i elforsyningslovens kapitel 10. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer 

hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 § 15, stk. 1. Dette sker ved indtægtsrammeforhøjelser, jf. § 70, stk. 2 

og 3 i elforsyningsloven. 

 

Nødvendige nyinvesteringer er i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 af-

grænset til at omfatte fem typer investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 2, nr. 18: 

 

 § 2, NR. 18: 

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. investe-

ringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, 

eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

B)  

Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsynings-

sikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet, 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 ændringen er nød-

vendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet skal i forbindelse med opgørelse af forhøjelsen af 

indtægtsrammen tage højde for eventuelle nye driftsmæssige indtægter og udgif-

ter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 13, stk. 2. 

 

Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består af 

anlægssummen tillagt nye driftsomkostninger og omkostninger til demontering af 

eksisterende anlæg. Desuden sker der ved opgørelsen af den reguleringsmæssige 

anlægssaldo en modregning af eventuelle sparede driftsomkostninger og nye ind-

tægter. Den årlige indtægtsrammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinveste-

ring består af en afskrivning af investeringens reguleringsmæssige anlægssaldo 

samt forrentning af værdien af denne primo året. Forrentningssatsen svarer til den 

på idriftsættelsestids-punktet lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 15, stk. 3. 

 

Hvis en virksomhed for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammeforhøjelse 

senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det på-

gældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve denne som ud-

gangspunkt, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010: 

 

 § 29, 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 difference mellem de faktiske ind-

tægter for at stille et regionalt transmissionsnet til rådighed og den regionale transmissionsvirk-

somheds årlige rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 25, eller der er ændrede forhold, som bevirker, at re-

guleringsprisen 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 udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regn-

skabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører 

fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår. 

 

Energitilsynet har i tilkendegivelse af 27. juni 2013 tilkendegivet principper til 

anvendelse i administrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne
2
.  

Principperne indebærer bl.a., at:  

 

- Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen favør som følge af ændre-

de 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 tilbage til og med reguleringsåret 

2005. 

- Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold (forhøjelse af indtægtsram-

men) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget herfor – dvs. fra tids-

punktet 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 mini-

mum ét år til at opkræve differencerne i, når disse er kendte for virksomheden. 

- Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge heraf) med tilbagevir-

kende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden ønsker at opkræve den op-ståede differen-

ce. 

 

 
2 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)” af 27. juni 2013 
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Sådanne ”ændrede forhold” er fx indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødven-

dige nyinvesteringer. 

 

SEKRETARIATETS VURDERING 

Forsyning Helsingør har ved mail af 18. juni 2013 redegjort for, at anlægsinveste-

ringerne omfatter kabellægning af luftledninger, der er foretaget af hensyn til for-

syningssikkerheden. Virksomheden har ligeledes oplyst, at samtlige af de oplyste 

udgifter vedrører kabellægningen af luftledninger. 

 

Forsyning Helsingør har oplyst, at der som følge af kabellægningen af luftlednin-

ger er opsat kabelskabe. På baggrund af, at selskabet har oplyst, at denne investe-

ring er nødvendig for at kunne anvende det nye kabelnet, vurderer Sekretariatet for 

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

 

Forsyning Helsingør har oplyst, at fællesomkostningerne til samgravning i samme 

dybde er fordelt 1/3 til gadelys (Helsingør Kommune), og 2/3 til Forsyning Hel-

singør.  

 

Ved mail af 23. januar 2015 redegør Forsyning Helsingør for, at gadelys kun har et 

reelt behov for en gravedybde på 35 cm, hvor Forsyning Helsingør har behov for 

en gravedybde på 70 cm.  

 

Helsingør Kommune har ikke haft indvindinger mod at lægge gadelys i en dybde 

på 70 cm., men har kun ønsket at betale egen andel af graveomkostningerne indtil 

35 cm. Dette har resulteret i den nævnte fordeling af omkostningerne med 1/3 af 

graveomkostningerne til gadelys, og 2/3 til Forsyning Helsingør. 

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af dette, at samgravningsomkostningerne har 

en ligelig fordelingsmetode, og dermed i overensstemmelse med Energitilsynets 

tilkendegivelse af 26. april 2010 om ”Fordeling af graveomkostninger ved sam-

gravning”.  

 

Sammenfattende finder sekretariatet på baggrund af ovenstående vurdering, at 

anlægsinvesteringen er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c.  

 

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

Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 ”Opdateringen af den økonomiske mo-

del for nødvendige nyinvesteringer” og den tilhørende Excel-model. 

 

De nødvendige nyinvesteringer skal over hele investeringernes levetid kunne for-

rentes med den maksimalt tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. 
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§ 15, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Sekretariatet benytter den 

gennemsnitlige forrentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er 

idriftsat, og hvorfra forrentningen påbegynder
3
.  Sekretariatet for Energitilsynet 

har beregnet den gennemsnitlige idriftsættelsesdato for den nødvendige nyinveste-

ring ved at vægte de særskilte idriftsættelsesdatoer for investeringens delprojekter 

med de tilhørende anlægssummer. Sekretariatet har på den baggrund beregnet den 

tilladte forrentningssats til 5,18 pct. for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i sep-

tember 2010.  

STIGNING I INDTÆGTSRAMME 

I det følgende beregnes forhøjelsen af Forsyning Helsingørs indtægtsramme for 

kabellægningen idriftsat i 2010. 

BEREGNING AF REGULERINGSMÆSSIG ANLÆGSSALDO 

En del af den årlige forhøjelse af Forsyning Helsingørs indtægtsramme som følge 

af den nødvendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets regu-

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

1294/2010: 

 

Reg. Anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – 

kassations-værdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende om-

kostninger 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 2.394.132 + kr. 250.351 – kr. 95.165 - kr. 

100.418 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 2.448.900 

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 100.418 er 

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

standardiserede værdier til denne beregning er fastlagt i Energitilsynets afgørelse 

af 23. juni 2010”Opdateringen af den økonomiske model for nødvendige nyinve-

steringer”.. 

BEREGNING AF AFSKRIVNINGER FOR NØDVENDIG NYINVESTERING 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrre-

årige levetid. 

 

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

demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassationsværdi og 

 
3 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvendte forrentningssats 

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

 

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

kostninger – kassationsværdi – nutidsværdi af sparede levetids-

forlængende omkostninger)(1/35) 

 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)*(kr. 2.394.132 + kr. 250.351 – 

95.165 – kr. 100.418) (1/35) 

 

Årlig afskrivning1-35 = kr. 61.418 

 

I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

 

Årlig afskrivning35-40 = ((5/40) (Anlægssum))(1/5) 

 

Årlig afskrivning35-40 = ((5/40) (kr. 2.394.132))(1/5) 

 

Årlig afskrivning35-40 = kr. 59.853 

 

Da den 26. august 2010 er beregnet som vægtet idriftsættelsesdato, får Forsyning 

Helsingør forrentning af investeringen for fire måneder af reguleringsåret 2010
4
.  

Indtægtsrammen forhøjes således med forrentning og løbende nettoomkostninger 

for 4/12 af året samt hele den årlige afskrivning. 

 

Årlig forrentning2010 = 0,0518 * kr. 2.448.900 = kr. 126.853 

 

Δindtægtsramme2010 =(4/12) * (Årlig forrentning) + afskrivning 

 

Δindtægtsramme2010 =(4/12) * (kr. 126.853) + kr. 61.418 

 

Δindtægtsramme2010 = kr. 103.705 + Løbende nettoomkostninger 

 

For de resterende 39 år får selskabet hvert år, får virksomheden forrentningen for 

hele året samt den årlige afskrivning. 

BEREGNING AF LØBENDE NETTOOMKOSTNIGNER 

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

tægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af nye 

 
4 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato.   
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driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demonterede an-

læg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyinvestering, jf. § 

15, stk. 1 og 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010.   

 

I 2010 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere 

end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2010 bliver dermed forhøjet 

med løbende nettoomkostninger for årets sidste fire måneder. 

 

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

sparede driftsomkostninger – nye indtægter) 

 

Løbende nettoomkostninger2010 = (4/12)( kr. 8.217 – kr. 12.867 – 

kr. 0) 

 

Løbende nettoomkostninger2010 = kr. -1.550 

 

Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet 

for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier af driftsomkostninger, 

som fastlagt i Energitilsynets model for godkendelse af nødvendige nyinvesterin-

ger, for de typer af nye og demonterede anlæg, som Forsyning Helsingør har op-

lyst. 

 

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

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

dierne af de løbende omkostninger negative. 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at Forsyning Helsingørs indtægtsram-

me årligt bliver forhøjet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i Tabel 2, dog 

korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i over-

ensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. § 15 i indtægtsram-

mebekendtgørelse 1294/2010 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010. Fra og 

med 2014 fremskrives de løbende nettoomkostninger med en forventet inflation på 

3 pct. Når reguleringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere 

værdierne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor 

vil de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så 

de følger de realiserede løn- og prisstigninger. 
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TABEL 2 | ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I SELSKABETS IND-

TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME  

År Forrentning og afskrivning Driftsomkostninger* Tilladt stigning 

2010 103.702 -1.550 102.152 

2011 185.090 -4.872 180.217 

2012 181.908 -5.010 176.898 

2013 178.727 -5.098 173.628 

2014 175.545 -5.108 170.437 

2015 172.364 -5.261 167.102 

2016 169.182 -5.419 163.763 

2017 166.001 -5.582 160.419 

2018 162.819 -5.749 157.070 

2019 159.638 -5.922 153.716 

2020 156.457 -6.099 150.357 

2021 153.275 -6.282 146.993 

2022 150.094 -6.471 143.623 

2023 146.912 -6.665 140.247 

2024 143.731 -6.865 136.866 

2025 140.549 -7.071 133.478 

2026 137.368 -7.283 130.085 

2027 134.186 -7.501 126.685 

2028 131.005 -7.727 123.278 

2029 127.823 -7.958 119.865 

2030 124.642 -8.197 116.445 

2031 121.461 -8.443 113.018 

2032 118.279 -8.696 109.583 

2033 115.098 -8.957 106.140 

2034 111.916 -9.226 102.690 

2035 108.735 -9.503 99.232 

2036 105.553 -9.788 95.766 

2037 102.372 -10.081 92.290 

2038 99.190 -10.384 88.807 

2039 96.009 -10.695 85.314 

2040 92.827 -11.016 81.811 

2041 89.646 -11.347 78.299 

2042 86.464 -11.687 74.777 

2043 83.283 -12.038 71.245 

2044 80.102 -12.399 67.703 

2045 75.355 -12.771 62.585 

2046 72.255 -13.154 59.101 

2047 69.155 -13.548 55.606 

2048 66.054 -13.955 52.099 

2049 62.954 -14.374 48.580 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

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

2010 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 
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Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året 

forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Forsyning  A/S skal være opkræ-

vet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægts-

rammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af § 29, 

stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og Energitilsynet 2013.  Heref-

ter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 

 

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 1294/2010, § 29, stk. 3. 

ÅRLIGE FORHØJELSER AF SELSKABETS REGULERINGSPRIS 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjel-

ser i selskabets reguleringspris for et givent år på følgende måde: 

 

Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el 

 

Den tilladte stigning i selskabets reguleringspris for et givent år er givet ved den 

tilladte forhøjelse af selskabets indtægtsramme for det pågældende år divideret 

med selskabets leverede mængde el. 

 

Beregningerne for selskabets tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet ud fra 

selskabets oplyste leverede mængde el for 2010-2013.  

 

De leverede mængder el for 2010-2013 fremgår af Tabel 3. 

TABEL 3 | LEVERET MÆNGDE EL 

År Leveret mængde, kWh 

2010          120.534.441  

2011            113.593.898  

2012            112.481.926  

2013            106.035.368  

Kilde: Forsyning Helsingør El Net A/S 

For 2010-2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i 

selskabets reguleringspris baseret på den faktiske leverede mængde el. For årene 

2014-2049 er antaget samme leverede mængde som i 2013. Stigningen i regule-

ringsprisen beregnes som følger: 
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Δreguleringspris2010= (kr. 102.152 / 120.534.441 kWh) / 100 = 

0,085 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2011= (kr. 180.217 / 113.593.898 kWh) / 100 = 

0,159 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2012= (kr. 176.898 / 112.481.926 kWh) / 100 = 

0,157 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2013= (kr. 173.628 / 106.035.368 kWh) / 100 = 

0,164 øre/kWh 

 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens regule-

ringspris til 0,085 øre/kWh i 2010, 0,159 øre/kWh i 2011, 0,157 øre/kWh i 2012 

og 0,164 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 4. 
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TABEL 4 | ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I SELSKABETS REGULE-

RINGSPRIS SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE REGULERINGSPRIS  

År Tilladt stigning i indtægtsrammen  

(kr.)* 

Tilladt stigning i reguleringspris,  

(øre/kWh)** 

2010 102.152 0,085 

2011 180.217 0,159 

2012 176.898 0,157 

2013 173.628 0,164 

2014 170.437 0,161 

2015 167.102 0,158 

2016 163.763 0,154 

2017 160.419 0,151 

2018 157.070 0,148 

2019 153.716 0,145 

2020 150.357 0,142 

2021 146.993 0,139 

2022 143.623 0,135 

2023 140.247 0,132 

2024 136.866 0,129 

2025 133.478 0,126 

2026 130.085 0,123 

2027 126.685 0,119 

2028 123.278 0,116 

2029 119.865 0,113 

2030 116.445 0,110 

2031 113.018 0,107 

2032 109.583 0,103 

2033 106.140 0,100 

2034 102.690 0,097 

2035 99.232 0,094 

2036 95.766 0,090 

2037 92.290 0,087 

2038 88.807 0,084 

2039 85.314 0,080 

2040 81.811 0,077 

2041 78.299 0,074 

2042 74.777 0,071 

2043 71.245 0,067 

2044 67.703 0,064 

2045 62.585 0,059 

2046 59.101 0,056 

2047 55.606 0,052 

2048 52.099 0,049 

2049 48.580 0,046 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: *Indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2010 til og med 2014 og 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, således at de tilladte forøgelser i selska-

bets reguleringspris følger udviklingen i selskabets faktisk leverede mængde el og 

prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for perioden 2014-2049. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Forsyning Helsingør 

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

Forsyning Helsingør ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i 

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

delse med ansøgningerne og fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har 

bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægs-summerne, 

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 Forsyning Helsingør indgive en ny ansøg-

ning om forhøjelse af selskabets indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøg-

ning skal Forsyning Helsingør skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansie-

ret. 

 

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. 
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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 

 

 

Bjarke Elling Jørgensen 

 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5393 

bej@energitilsynet.dk 


