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AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S’  

INDTÆGTSRAMME 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Ravdex A/S 

(herefter Ravdex) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af 

nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder om-

fattet af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004). 

 

Ravdex har oplyst, at virksomheden har foretaget en forstærkning i 2010 begrundet 

i forsyning af en større forbruger of aftag af elektricitet fra nye produktionssteder.  

 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kV felter, 2 stk. 60/10 kV 

transformere, 15 stk. 10 kV felter og 1 stk. 60/10 kV station. 

AFGØRELSE AF SAG 12/06451 OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S’ 

INDTÆGTSRAMME 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for 

Energitilsynet afgørelse om, at Ravdex A/S’ forstærkningsprojekt i 2010 er en 

nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, 

litra c. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Ravdex A/S’ reguleringspris med de 

årlige beløb, som er angivet i tabel 4 kolonne 3. 

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 12/06451 

Ravdex har ved mail af den 28. marts 2012 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af, at virksomheden har gennemført en anlægsinveste-

ring i 2010. 

 

Ravdex har den 23. april 2015 fremsendt en revideret ansøgning. 

 

I den reviderede ansøgning har Ravdex A/S oplyst, at anlægsinvesteringen består af 

investeringer i Hovedstationen Munkebo i forbindelse med forventet øget aftag hos 

det daværende Odense Staalskibsværft A/S samt tilslutning af vindmøller fra Vat-

tenfall Vindkraft A/S. 

 

Ravdex har oplyst, at Odense Staalskibsværft lukkede i 2011, men at virksomhe-

den, før den lukkede, havde oplyst Ravdex om dens behov for yderligere 32 MVA i 

nettet. Derudover har virksomheden oplyst, at tilslutningen af vindmøller krævede 

en øget samlet effekt på ca. 10 MW.  
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Virksomheden har endvidere ved den reviderede ansøgning oplyst, at effektstig-

ningen efter forstærkningen på Hovedstation Munkebo var på 32 MVA. Effekten 

på hovedstationen før forstærkningen blev foretaget var på ca. 6 MW. 

 

Ravdex har derudover i ansøgningen oplyst anlægssum samt idriftsættelsesdato for 

investeringen, jf. tabel 1. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM ANLÆGSINVESTERING I 2010 

 2010  

Dato for idriftsættelse* 1-11-2010 

Anlægssum (kr.) 15.361.496 

Demonteringsomkostninger (kr.) 0 

Kassationsværdi (kr.) 0  

Kilde: Ravdex A/S og Sekretariatet for Energitilsynet 

Der har i forbindelse med sagsbehandlingen af Ravdexs ansøgning været 

korrespondance med virksomheden med henblik på at sikre, at virksomhe-

dens angivne anlægssum ikke indeholdt udgifter relateret til etablering af 

anlæg til driften af 60 kV-nettet, som Ravdex har opført, men som virksom-

heden ikke har bevilling til at drive, jf. Energistyrelsens afgørelse af den 4. 

juni 2014 (J.nr. 2205/1193-0149 og 2009/2018-002). 
 

Ravdex har i den forbindelse, i virksomhedens reviderede ansøgning, indsendt en 

ny opgørelse over den ansøgte anlægssum. 

 

Ravdex oplyser i mail af 1. juli 2015, at anlægssummen ikke indeholder udgifter til 

forberedelse til driften af 60 kV nettet.  

 

Ravdex har den 23. april 2015 fremsendt dokumentation for, at der er foretaget 

bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.  

 

Virksomheden har derudover i sin reviderede ansøgning oplyst, at der ikke er fore-

taget samgravning i forbindelse med anlægsinvesteringen.  

HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 20. oktober 2015 sendt afgørelsen i høring 

hos Ravdex med en 14-dages høringsfrist. 

 

Ravdex oplyste ved mail den 2. november 2015, at virksomheden kun havde en 

bemærkning til andet nederste afsnit under sagsfremstillingen, hvor der skulle slet-

tes ”og hovedstationen Lindø”. 

 

Dette har sekretariatet rettet og bemærker desuden, at det ikke har betydning for 

afgørelsen.  
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LOVGRUNDLAG 

Af det vedlagte bilag 1 findes det relevante lovgrundlag for indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1520/2004, der anvendes til at vurdere Ravdexs ansøgning. 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

I det følgende vurderes Ravdex’ ansøgning på baggrund af sagsfremstillingen. 

Ravdex har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris under henvis-

ning til, at virksomheden har idriftsat et forstærkningsprojekt på en hovedstation på 

grund af tilslutninger af vindmøller og øget aftag fra en virksomhed.  

 

Ravdex har ansøgt om at få projektet på hovedstationen godkendt som en nødven-

dig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra 

c.  

 

Investeringer, der udgør væsentlige forstærkninger, der er begrundet i forsyning af 

nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større pro-

duktionsenheder er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 2, nr. 13, litra c. 

 

Ravdex har oplyst, at investeringen er idriftsat i 2010, men at der er foretaget bin-

dende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. Virksomheden har som 

dokumentation herfor indsendt en ordrebekræftelse fra Siemens, dateret den 20. 

februar 2004, omhandlende virksomhedens investeringer på Hovedstation Munke-

bo. Sekretariatet vurderer, at virksomheden herved har dokumenteret, at der er 

foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 for det 

ansøgte anlægsprojekt, denne afgørelse omhandler. 

Derfor behandles virksomhedens ansøgning efter indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, § 2, nr. 13, litra c, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 33, 

stk. 3. 

Ravdex har oplyst, at effektbehovet som følge af øget aftag fra Odense Staalskibs-

værft udgør 32 MVA, mens tilslutningen af vindmøller fra Vattenfall Vindkraft 

krævede en samlet øget effekt på 10 MVA. På den baggrund vurderer sekretariatet, 

at Ravdex’ forstærkning af nettet er væsentlig og begrundet i forsyningen af en 

større forbruger og tilslutningen af nye produktionsenheder.  

Ravdex har oplyst, at virksomheden i forbindelse med tilslutningen har modtaget et 

tilslutningsbidrag. Da alene mankoen ved anlægsinvesteringen skal dækkes, har 

sekretariatet fratrukket det oplyste tilslutningsbidrag i anlægssummen, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 1520/2004, § 13, stk. 2.  

Sekretariatet finder derfor, at Ravdex’ anlægsinvestering på Hovedstation Munke-

bo opfylder betingelserne i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, 

litra c og derfor er en nødvendig nyinvestering. Anlægsprojektet kvalificerer derfor 

til forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 

13, stk. 1, nr. 1.   

Sekretariatet vælger på den baggrund at forhøje Ravdex’ reguleringspris med de 

angivne forhøjelser i tabel 4, kolonne 3. Forhøjelserne vil dog løbende korrigeres 

for den faktiske udvikling i virksomhedens leverede mængde elektricitet. Der fin-
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des eksempler på udregning af forhøjelse af Ravdex’ reguleringspris i afsnittet 

’Stigning i indtægtsramme’. 

STIGNING I INDTÆGTSRAMME 

I det følgende beregnes forhøjelsen af Ravdex’ reguleringspris som følge af for-

stærkningen idriftsat i 2010.  

Den nødvendige nyinvestering forrentes over hele investeringens levetid med den 

lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet benytter gennem-

snittet af den lange byggeobligationsrente for det år, hvori anlægsinvesteringen er 

idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte forrentningssats for nødvendige 

nyinvesteringer idriftsat i 2010 til 5,54 pct. 

Den årlige forhøjelse af Ravdex’ indtægtsramme som følge af den nødvendige 

nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige 

anlægssaldo: 

Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – nutidsværdi af 

sparede driftsomkostninger – nutidsværdi af nye indtægter + 

nutidsværdi af nye driftsomkostninger 

Reg. anlægssaldo = kr. 15.361.496 + kr. 0 - kr. 0 - kr. 0 + kr. 11.833.926 

Reg. anlægssaldo = kr. 27.195.422 

Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes en stigning i den leverede mængde 

el, der fører til nye indtægter. Derudover har der ikke været foretaget demontering 

af eksisterende anlæg og derfor er både demonteringsomkostningerne og nutids-

værdien af de sparede driftsomkostninger kr. 0. Nutidsværdien af de nye driftsom-

kostninger på kr. 11.833.926 er beregnet ud fra en standardiseret værdi for de på-

gældende typer anlægsaktiv. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrre-

årige levetid. Den årlige afskrivning er dermed: 

Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 40 år 

= kr. 27.195.422/ 40 

= kr. 679.886 

Da den 1. november 2010 er oplyst som idriftsættelsesdato, får Ravdex forrentning 

af investeringen for 2 måneder af reguleringsåret 2010. Indtægtsrammen for 2010 

forhøjes således med forrentning for (2/12) af året samt hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2010 = 0,0554 * kr. 27.195.422 = kr. 1.506.626   

Δindtægtsramme2010 = (2/12)(årlig forrentning) + afskrivning 

= (2/12)(kr. 1.506.626) + kr. 679.886 

= kr. 251.104 + kr. 679.886 

= kr. 930.990 
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For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen og afskrivningen 

for hele året. 

Den årlige afskrivning og forrentning for investeringens levetid fremgår af kolonne 

2 og 3 i tabel 2 på næste side. 
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TABEL 2 | ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND-

TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME 

År Forrentning Afskrivning              Tilladt stigning 

2010 251.104 679.886 930.990 

2011 1.468.961 679.886 2.148.846 

2012 1.431.295 679.886 2.111.181 

2013 1.393.629 679.886 2.073.515 

2014 1.355.964 679.886 2.035.849 

2015  1.318.298 679.886 1.998.184 

2016  1.280.632 679.886 1.960.518 

2017  1.242.967 679.886 1.922.852 

2018  1.205.301 679.886 1.885.187 

2019  1.167.635 679.886 1.847.521 

2020  1.129.970 679.886 1.809.855 

2021  1.092.304 679.886 1.772.190 

2022  1.054.638 679.886 1.734.524 

2023  1.016.973 679.886 1.696.858 

2024  979.307 679.886 1.659.193 

2025  941.641 679.886 1.621.527 

2026  903.976 679.886 1.583.861 

2027  866.310 679.886 1.546.196 

2028  828.645 679.886 1.508.530 

2029  790.979 679.886 1.470.864 

2030  753.313 679.886 1.433.199 

2031  715.648 679.886 1.395.533 

2032  677.982 679.886 1.357.867 

2033  640.316 679.886 1.320.202 

2034  602.651 679.886 1.282.536 

2035  564.985 679.886 1.244.870 

2036  527.319 679.886 1.207.205 

2037  489.654 679.886 1.169.539 

2038  451.988 679.886 1.131.873 

2039  414.322 679.886 1.094.208 

2040  376.657 679.886 1.056.542 

2041  338.991 679.886 1.018.876 

2042  301.325 679.886 981.211 

2043  263.660 679.886 943.545 

2044  225.994 679.886 905.880 

2045  188.328 679.886 868.214 

2046  150.663 679.886 830.548 

2047  112.997 679.886 792.883 

2048  75.331 679.886 755.217 

2049  37.666 679.886 717.551 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

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 
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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 1520/2004 § 

3, stk. 1. 

 

Beregningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet 

ud fra virksomhedens oplyste faktisk leverede mængde el for 2010-2014, jf. . 

Tabel 3. 

TABEL 3 | LEVERET MÆNGDE EL 

År Leveret mængde, kWh 

2010 180.428.782 

2011 166.247.091 

2012 144.921.136 

2013 142.377.291 

2014 148.254.299 

Kilde: Ravdex A/S 

For 2010-2014 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i 

virksomhedens reguleringspris til: 

 

Δreguleringspris2010= (kr. 930.990 / 180.428.782 kWh) * 100 =  

0,516 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2011= (kr. 2.148.846 / 166.247.091 kWh) * 100 =  

1,293 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2012= (kr. 2.111.181 / 144.921.136 kWh) * 100 =  

1,457 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2013= (kr. 2.073.515 / 142.377.291 kWh) * 100 =  

1,456 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2014= (kr. 2.035.849 / 148.254.299 kWh) * 100 =  

1,373 øre/kWh 

 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens regule-

ringspris til 0,516 øre/kWh i 2010, 1,293 øre/kWh i 2011, 1,457 øre/kWh i 2012, 

1,456 øre/kWh i 2013 og 1,373 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. 

 

 

 



           ENERGITILSYNET  Side 8/10 

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) 

2010  930.990 0,516 

2011 2.148.846 1,293 

2012 2.111.181 1,457 

2013 2.073.515 1,456 

2014 2.035.849 1,373 

2015  1.998.184 1,348 

2016  1.960.518 1,322 

2017  1.922.852 1,297 

2018  1.885.187 1,272 

2019  1.847.521 1,246 

2020  1.809.855 1,221 

2021  1.772.190 1,195 

2022  1.734.524 1,170 

2023  1.696.858 1,145 

2024  1.659.193 1,119 

2025  1.621.527 1,094 

2026  1.583.861 1,068 

2027  1.546.196 1,043 

2028  1.508.530 1,018 

2029  1.470.864 0,992 

2030  1.433.199 0,967 

2031  1.395.533 0,941 

2032  1.357.867 0,916 

2033  1.320.202 0,890 

2034  1.282.536 0,865 

2035  1.244.870 0,840 

2036  1.207.205 0,814 

2037  1.169.539 0,789 

2038  1.131.873 0,763 

2039  1.094.208 0,738 

2040  1.056.542 0,713 

2041  1.018.876 0,687 

2042  981.211 0,662 

2043  943.545 0,636 

2044  905.880 0,611 

2045  868.214 0,586 

2046  830.548 0,560 

2047  792.883 0,535 

2048  755.217 0,509 

2049  717.551 0,484 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i Tabel 4, kolonne 3, således at de tilladte 

forøgelser i virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens 

faktisk leverede mængde el for perioden 2015-2049. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Ravdex indsendte op-

lysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at Ravdex ikke har 

modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med omtalte nødven-

dige nyinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med ansøgningerne og fra-

trukket 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 bortfalde. 

Såfremt afgørelsen bortfalder, kan Ravdex indgive en ny ansøgning om forhøjelse 

af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal Ravdex 

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
1
 til 

Ravdex 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 indtægtsrammeud-

meldinger 2005-2011 (rammenotat)”
2
, hvor der foretages en analog fortolkning af 

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 29, stk. 3, der er enslydende med § 22, 

stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004.  Herefter bortfalder forhøjelser-

ne, 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 bortfal-

der 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-

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. 

 
1 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Ravdex A/S foretages i 2016, hvormed forhøjelser-

ne for 2010-2014 kan opkræves indtil udgangen af 2017. 

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

2005-2011 (rammenotat)” 
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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 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 

 

 

Kirstine Brejning Skygebjerg 

 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5366 

ksb@energitilsynet.dk 


