
 

 
 
 

 
Vejledende udtalelse vedrørende nødvendig nyinvestering 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 24. september 2012 modtaget en 
henvendelse fra SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE) vedrørende 
forhåndstilgivelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af et an-
lægsprojekt. 
 
Sekretariatet har forstået det sådan, at SEAS-NVE ønsker en vejledende 
udtalelse omkring, hvorvidt kabellægning af en ny strækning er en nød-
vendig nyinvestering, når det sker af hensyn til forsyningssikkerheden.   
 

 
Vejledende udtalelse 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at kabellægning af luftledninger 
af hensyn til forsyningssikkerheden ikke er en nødvendig nyinvestering, 
medmindre kabellægningen sker som erstatning for et eksisterende luft-
anlæg. En erstatning af luftanlæg er efter sekretariatets vurdering en for-
udsætning for forhøjelse af indtægtsrammen efter bestemmelsen i § 2, nr. 
19, litra C i indtægtsrammebekendtgørelsen, nr. 335/2011. 

 
 
Sagsfremstilling 
SEAS-NVE har den 24. september 2012 ansøgt om forhåndstilkendegi-
velse af, om der kan meddeles en indtægtsrammeforhøjelse som følge af 
etablering af 50 kV kabel. SEAS-NVE ønsker sekretariatet for Energitil-
synets vurdering af, om etableringen af kablet kan betragtes som en nød-
vendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011 § 2, nr. 19, litra C. SEAS-NVE har bilagt henvendelsen med en 
beskrivelse af projektet. 
 
SEAS-NVE har oplyst, at der er tale om et nyt kabel med det formål at 
forstærke nettet. Der er i første omgang ikke tale om kabellægning af ek-
sisterende luftledninger, men planen er, at luftledningerne i området på et 
senere tidspunkt skal kabellægges.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af den 22. oktober 2013 op-
lyst, at sekretariatet ikke har hjemmel til at udstede forhåndsgodkendel-
ser. 
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SEAS-NVE har herefter ved mail af den 23. oktober 2013 i stedet bedt 
om at modtage en vejledende udtalelse vedrørende forståelsen af § 2, nr. 
19, litra C i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.  
 
Lovgrundlag 
I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser med videre, der har 
relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterføl-
gende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lov-
grundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangs-
punkt i retskildehierarkiet og afspejler også hvilken betydning, retskilden 
har for den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes 
til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i 
gennemgangen. 

Det fremgår af elforsyningsloven § 701, at der fastsættes indtægtsrammer 
for netvirksomhederne.  

    ”§ 70. Priser for netvirksomhedernes og de regionale transmissionsvirksomheders 
ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. 
Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger ved 
en effektiv drift af virksomheden. De i § 69 nævnte omkostninger omfatter også om-
kostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår 
og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende net- eller transmissi-
onsvirksomhed, ligesom indtægtsrammerne omfatter de tilhørende indtægter. Net- 
og transmissionsvirksomheder, der kan dokumentere, at sådanne indtægter i 2004 
blev indtægtsført i andre virksomheder og dermed ikke indgik i opgørelsen af ind-
tægtsrammen, kan få deres indtægtsramme justeret fremadrettet med et beløb sva-
rende til gennemsnittet af de pågældende indtægter i 2009-2011. 

    Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsram-
mer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne 
regulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i 
forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyin-
vesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Indtægtsrammen vil blive 
hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den kapital, der finan-
sierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventuelt med 
modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et 
eksisterende anlæg, vil indtægtsrammen blive forhøjet med et beløb, der dækker for-
rentning, afskrivning samt drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen. Virksomhe-
den kan vælge, at beregningen sker som en varig eller en midlertidig forhøjelse af 
indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes som en annuitet, vil forhøjelsen være 
varig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et serielån, bortfalder forhø-
jelsen ved udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investeringer i an-
lægget vil der ske en fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen 
sker, så den afspejler en annuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger 
til nedtagning af det erstattede anlæg og efterlevelse af myndighedskrav i forbindelse 
hermed. Ved beregningen af forhøjelsen skal der ske modregning af et beløb, der 
dækker kassationsværdien af det erstattede anlæg. Der skal endvidere ske modreg-
ning af et beløb, der dækker de omkostninger, som netvirksomheden eller den regio-
nale transmissionsvirksomhed ville have haft til drift, vedligeholdelse og fornyelse 
af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede anlæg fortsat skulle have været drevet 
med uændret funktionalitet. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om elforsyning nr. 1329 af den 25. november 2013 
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2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. Afvikling af 
denne underdækning skal være afsluttet senest ved udgangen af 2010. 

Det fremgår af bemærkningerne til Elforsyningslovens § 70, stk. 22: 
”at der med ændringsforslaget foreslås en ændring vedrørende beregning af forhøjel-

sen af indtægtsrammen ved nødvendige nyinvesteringer, hvor disse erstatter eksiste-

rende anlæg. Det vil eksempelvis være tilfældet ved kabellægning af eksisterende 

luftledningsanlæg.”  

Netvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med 
reglerne i bekendtgørelse om indtægtsrammer3.  

Nødvendige nyinvesteringer er afgrænset til at omfatte fem typer investe-
ringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19. 
 

” § 2, nr. 19: 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 ydeev-

ne, dvs. investeringer 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 forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmis-
sionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, i lov 
om elforsyning. 

c)  Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikker-
heden. 

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 nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet.” 

Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering be-
står af anlægssummen tillagt omkostninger til demontering af eksisteren-
de anlæg og fratrukket kassationsværdien af eksisterende anlæg, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 15, stk. 1 og 5. Forhøjelsen af 
reguleringsprisen sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 15, stk. 1. 

 
”§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådig-

hedsbeløbet for en virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning 
af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 19, under hen-
syn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede frem-
tidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådig-
hedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 

[…] 
Stk. 5. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil 

værdien af nyinvesteringen blive forhøjet med omkostninger til nedtagning af det 
eksisterende anlæg, herunder myndighedspålagte omkostninger i forbindelse her-
med. Der skal ske modregning af kassationsværdien af det erstattede anlæg. Ved be-

                                                 
2 Bemærkninger til Elforsyningslov nr. 386 af den 20. maj 2009 § 70, stk. 2 

3 Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som er udstedt med hjemmel i § 70, 
stk. 2 i elforsyningsloven.   
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regningen af forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil der endvide-
re ske modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og for-
nyelse af eksisterende anlæg ud fra standardiserede værdier.” 

 
Sekretariatets vejledende udtalelse 
Sekretariatet har forstået, at SEAS-NVE ønsker en vejledende udtalelse 
omkring, hvorvidt kabellægning af luftledninger er en nødvendig nyin-
vestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, nr. 19 om ka-
bellægning af luftledninger, når der sker kabellægning af en ny stræk-
ning af hensyn til forsyningssikkerheden.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at dette er en vejledende udta-
lelse. Der kan først tages konkret stilling til, om anlægsprojektet kan be-
tragtes som en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebe-
kendtgørelse 335/2011 § 2, nr. 19, hvis der ansøges om det, når anlægget 
er idriftsat, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 15, stk. 1.   
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at SEAS NVE ønsker at lægge 
kabel på en strækning, hvor der ikke er eksisterende luftledninger. 
 
Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, nr. 19, litra 
C, at kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsy-
ningssikkerheden kan være en nødvendig nyinvestering.. 
 
Indledningsvis bemærkes, at forhøjelse af indtægtsrammen som følge af 
en nødvendig nyinvestering, er en undtagelse fra hovedreglen om, at ind-
tægtsrammerne er fastfrosset på 2004 niveau. Tarifferne i faste priser 
regnet som et gennemsnit må ikke stige i forhold til tarifferne pr. 1. janu-
ar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog 
fortsat skal kunne forrentes og afskrives, jf. § 70, stk. 2, 2.. pkt., i elfor-
syningsloven  
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at bestemmelsen angår kabel-
lægning af luftledninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, 
nr. 19, litra C. Således skal der være tale om kabellægning af luftlednin-
ger - ikke kabellægning i øvrigt, herunder anlæg af et nyt kabel med 
henblik på netforstærkning. Det understøttes af bemærkningerne til El-
forsyningslov nr. 386 § 70, stk. 2, hvor det fremgår, at der ved ”kabel-
lægning” forstås kabellægning af eksisterende luftanlæg som erstatning 
for disse.   
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på den baggrund, at kabellæg-
ning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden ikke er en nød-
vendig nyinvestering, medmindre kabellægningen sker som erstatning 
for et eksisterende luftanlæg. En erstatning af luftanlæg er efter sekreta-
riatets vurdering en forudsætning for forhøjelse af indtægtsrammen efter 
bestemmelsen i § 2, nr. 19, litra C i indtægtsrammebekendtgørelsen, nr. 
335/2011. 
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Med venlig hilsen, 
 
 
Louise Ryge Norsgård 
Fuldmægtig 
Direkte telefonummer: 4171 5418  
 


