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Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S’ indtægtsramme 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra SEAS-

NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE) om forhøjelse af selskabets indtægts-

ramme som følge af, at virksomheden har idriftsat en ringforbindelse, virk-

somheden mener, er en nødvendig nyinvestering i henhold til § 2, nr. 19 i 

indtægtsrammebekendtgørelse nr. 335 af den 15. april 2011(herefter ind-

tægtsrammebekendtgørelsen), da projektet ifølge SEAS-NVE er gennemført 

for at sikre forsyningssikkerheden. 

 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 2 netstationer, 3,4 km 0,4 kV-

kabelforbindelse og 0,3 km 10 kV-kabelforbindelse.  

 

Anlæggene er idriftsat i flere etaper i 2011. 

Afgørelse 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har på bagrund af SEAS-NVE Net A/S’ an-

søgning vurderet, at selskabets anlægsinvestering idriftsat i 2011 ikke op-

fylder betingelserne for nødvendige nyinvesteringer i § 2, nr. 19 i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011.  

 

Sekretariatet finder imidlertid, at SEAS-NVE har haft berettigede forvent-

ninger i forhold til en tidligere afgørelse af den 13. november 2009, hvor en 

ringforbindelse i en lignende situation blev vurderet som værende en nød-

vendig nyinvestering. Sekretariatet har på baggrund af SEAS-NVE’s beret-

tigede forventninger vurderet, at der er grundlag for at forhøje SEAS-NVE 

Net A/S’ indtægtsramme som følge af investeringen angivet i ansøgningen i 

overensstemmelse med principperne i § 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendt-

gørelse 335/2011. 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor SEAS-NVE’s indtægtsram-

me med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i denne afgørel-

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

justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011, § 15 og Energitilsynets afgørelse 

af 23. juni 2010. 

19. december 2014 

Sag 12/17173 

/ KSB 

Deres ref. 
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tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 
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De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 2, kolonne 4) vil som følge af 

ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af sekretariatet i for-

bindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger.  

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til SEAS-NVE skal 

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

den næste indtægtsrammeudmelding
1
, hvori denne afgørelse indgår, jf. en 

analog fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011 

og Energitilsynet 2013.
2
 Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme be-

stemmelser. 

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

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det regule-

ringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæg-

gelse,
3
 ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011, § 

29, stk. 3. 

Sagsfremstilling 

SEAS-NVE har ved mail af 28. november 2012 ansøgt om forhøjelse af sel-

skabets indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat en ring-

forbindelse i 2011 af hensyn til forsyningssikkerheden. 

 

Ved mail af 28. november 2012 har SEAS-NVE desuden oplyst anlægs-

summer af anlægsinvesteringen, jf. tabel 1.  

 

Ved mail af 12. september 2013 har SEAS-NVE indsendt særskilte idrift-

sættelsesdatoer for delinvesteringerne og udregning af den vægtede idrift-

sættelsesdato, jf. tabel 1. Sekretariatet bemærker, at udregningerne er fore-

taget ved samme metode som sekretariatets egen praksis. 

 

Tabel 1. Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

  

Tidspunkt for idriftsættelse
*
 01-11-2011 

Anlægssum (kr.) 

Demonteringsomkostninger (kr.) 

Kassationsværdi (kr.) 

1.101.405 

0 

0 
*
Tidspunkt for idriftsættelse er beregnet som et vægtet gennemsnit af delinvesteringernes 

idriftsættelsesdatoer. 
Kilde: SEAS-NVE Net A/S. 

                                                 
1
 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Frederikshavn Elnet A/S fo-

retages i 2015, hvormed forhøjelserne for 2009-2014 kan opkræves indtil udgangen af 

2016. 
2
 Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: ”Tilkendegivelse om principper for ind-

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”. 
3
 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til Frederikshavn Elnet A/S sker i 2015, kan 

forhøjelserne for 2015 dermed opkræves indtil udgangen af 2017, forhøjelserne for 2016 

kan opkræves indtil udgangen af 2018, osv. 
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Sekretariatet har ved mail af 9. september 2013 bedt SEAS-NVE angive, 

hvilken type nødvendig nyinvestering, der ansøges om forhøjelse af ind-

tægtsrammen på baggrund af. Sekretariatet har derfor bedt SEAS-NVE op-

lyse, hvilket punkt i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 19, litra a-e, 

der ansøges efter.  

 

SEAS-NVE har ved mail af 12. september 2013 svaret, at der ansøges om 

forhøjelse af indtægtsrammen i henhold til § 70 i elforsyningsloven og den-

ne bestemmelses referencer til forsyningssikkerhed. 

 

Ved mail af 12. september 2013 har SEAS-NVE påpeget, at det er virksom-

hedens opfattelse, at sekretariatets tidligere praksis indebærer godkendelse 

af tilsvarende ringforbindelser som nødvendige nyinvesteringer efter ind-

tægtsrammebekendtgørelse nr. 1520 af den 23. december 2004 om indtægts-

rammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder om-

fattet af elforsyningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004).  

 

Sekretariatet har ved mail af 20. september 2013 bedt SEAS-NVE om en 

nærmere reference til praksis.   

 

SEAS-NVE har ved mail af 10. december 2013 fremsendt en henvisning til 

sag 4/0720-0403-0178, hvor sekretariatet i en afgørelse af den 13. november 

2009 har godkendt en ringforbindelse idriftsat af SEAS-NVE som værende 

en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 

§ 2, stk. 1, nr. 13 (a) og (c).  

Høring 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 19. december 2014 sendt afgørelsen 

i høring hos virksomheden med en 14 dages høringsfrist. 

 

Ved mail af 19. december 2014 har SEAS-NVE oplyst, at virksomheden ikke 

har nogen kommentarer til udkastet af 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 

reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov 

om elforsyning (indtægtsrammebekendtgørelsen), som er udstedt med 

hjemmel i bl.a. § 70 i elforsyningsloven.
4
   

                                                 
4
 Den seneste lovbekendtgørelse af elforsyningsloven er lov nr. 1329 af den 25. november 

2013. 
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Det fremgår af § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, 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 

dispositionstidspunktet gældende regler.  

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2011 med virkning fra den 1. 

januar 2011. 

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder om-

fattet af elforsyningsloven. 

Stk. 3. Bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinveste-

ringer eller myndighedspålæg, som virksomhederne kan dokumentere, er foretaget 

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

dispositionstidspunktet gældende regler. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinveste-

ringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, stk. 1. Dette sker ved indtægts-

rammeforhøjelser, jf. § 70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 

Lov om elforsyning § 70 
[…]  
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægts-

rammer 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 ik-

ke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nød-

vendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Indtægts-

rammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den 

kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, 

eventuelt med modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinve-

stering erstatter et eksisterende anlæg, vil indtægtsrammen blive forhøjet med et 

beløb, der dækker forrentning, afskrivning samt drift og vedligeholdelse af nyinve-

steringen. Virksomheden 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 afspej-

ler et serielån, bortfalder forhøjelsen ved udløbet af den forventede levetid, og ved 

fremtidige investeringer i anlægget vil der ske en fornyet beregning af indtægts-

rammen. Uanset om forhøjelsen sker, så den afspejler en annuitet eller et serielån, 

indregnes endvidere omkostninger til nedtagning af det erstattede anlæg og efterle-

velse 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 modregning af et beløb, der dækker de omkostnin-

ger, som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville have 

haft til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det er-

stattede anlæg fortsat skulle have været drevet med uændret funktionalitet. Over- 

og underdækning for perioden fra den 1. januar 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. 

Stk. 3. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der ind-

går som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der 

tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. 

Endvidere omfatter nødvendige nyinvesteringer væsentlige ændringer i den over-

ordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, kabel-

lægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden, og 

kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en 

forudsætning for ændring af indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat ef-

ter den 1. januar 2005, eller at netvirksomheden eller den regionale transmissions-

virksomhed har erhvervet anlægget efter denne dato. 
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Indtægtsramme 335/2011  

§ 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 

virksomhed som følge af: 

1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 

2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller 

Energinet.dk, jf. § 16, stk. 1-3. 

3) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 17. 

4) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf. § 19. 

5) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsramme-

reguleringen, jf. § 20, stk. 1. 

6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 

[…] 

 

§ 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 

hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede 

fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller 

rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 

[…] 

Stk. 3. Kapitalen forrentes med den på idriftsættelsestidspunktet gældende lange 

byggeobligationsrente, jf. § 2, nr. 12, plus 1 pct. point. 

[…] 

Stk. 4. Virksomheden vælger for hver nyinvestering, om forhøjelsen af indtægts-

rammen skal ske som en annuitet, hvor forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådig-

hedsbeløbet vil være varig, eller efter principperne om serielån, hvorved forhøjel-

sen vil løbe over anlæggets levetid, jf. stk. 6. 

[…] 

 

Nødvendige nyinvesteringer er afgrænset til at omfatte fem typer investerin-

ger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 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 ydeevne, 

dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med stør-
re byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere el-
ler produktionsenheder. 

b)  Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapa-
citet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, i lov om elforsy-
ning. 

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 æn-

dringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet.” 
 

 

 

Sekretariatet for Energitilsynets tidligere afgørelse: 

Ved afgørelse af 13. november 2009 (sags nr. 4/0720-0403-0178) har Sekre-

tariatet for Energitilsynet godkendt idriftsættelsen af en ringforbindelse som 

værende en nødvendig nyinvestering. Afgørelsen fra den 13. november 
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2009 indeholder ikke en begrundelse for, hvorfor ringforbindelsen er en 

nødvendig nyinvestering. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.  

 

 

Litteratur om berettigede forventninger: 

Det fremgår af bogen, Forvaltningsret, almindelige emner, 5. udgave, af 

Jens Garde med flere, side 259 vedrørende berettigede forventninger, at: 

”Selvom der ikke kan opstilles nogen generel prioriteringsregel til fordel for enten lo-

vens formål eller retsbeskyttelseskriterier, viser de nævnte eksempler dog, at der er en 

pligt til at inddrage væsentlige hensyn til borgerens retsbeskyttelse i afvejningen, og at 

sådanne hensyn efter omstændighederne vejer tungere end hensynet til lovens formål. I 

situationer, hvor en forvaltningsmyndighed er tildelt kompetence til ved meddelelse af 

tilladelse at fravide en generel forbudsregel, er der naturligvis også hjemmel til at med-

dele afslag på ansøgning om tilladelse, og borgeren vil ikke i almindelighed have særli-

ge berettigede forventninger om, at der meddeles tilladelse. I U2007.456H fandtes en 

kommunes byggetilladelse til udbygning af sommerhus på fredskovpligtig areal til ek-

sempel ikke at give ejeren krav på lovliggørende dispensation i medfør af skovloven.”  

 

Ombudsmandens praksis: 

Det fremgår af Ombudsmandens udtalelse vedr. tilbagekaldelse af en be-

gunstigende afgørelse, at det forudsætter overvejelse af, om der forelå særli-

ge omstændigheder, som talte imod en annullering, herunder om der har væ-

ret berettigede forventninger hos modtageren af afgørelsen (se 

FOB1996.173): 
 

En advokat klagede på vegne af to søstre over at Kirkeministeriet efter trekvart år tilba-

gekaldte en afgørelse hvorved søstrene havde fået tillagt navnet “Hartvig” som mellem-

navn ved en tilførelse i ministerialbogen efter navnelovens § 11, stk. 1. Ministerialbogs-

føreren havde uden nærmere undersøgelse eller opklarende forespørgsel til ministeriet 

lagt til grund at navnet “Hartvig” blev brugt af søstrenes far som mellemnavn. Kirkemi-

nisteriet henviste til at navnet “Hartvig” både bruges som fornavn og mellem-/efternavn, 

og at søstrenes far brugte navnet som andet fornavn og ikke som mellemnavn. Da afgø-

relsen således ikke havde hjemmel, måtte den efter ministeriets opfattelse annulleres. 

Advokaten henviste til at det drejede sig om en tilbagekaldelse af en begunstigende for-

valtningsakt der kun i særlige tilfælde kunne annulleres. Ombudsmanden var enig med 

ministeriet i at der ikke var hjemmel i navnelovens § 11, stk. 1, til at tillægge søstrene 

mellemnavnet “Hartvig”. Ombudsmanden lagde desuden til grund at søstrene ikke kun-

ne erhverve navnet ved navnebevis efter navnelovens § 11, stk. 2. Ombudsmanden men-

te at ministeriet ved vurderingen af om den begunstigende afgørelse skulle annulleres, 

burde have overvejet om der forelå særlige omstændigheder der talte imod en annulle-

ring. Ombudsmanden pegede i den forbindelse på momenter som han fandt måtte indgå 

i overvejelserne - herunder at den oprindelige afgørelse skyldtes en fejl fra myndighe-

dens side, at en annullering i en navnesag måtte betragtes som ganske indgribende i til-

fælde hvor der var gået en vis tid i hvilken de(n) begunstigede havde indrettet sig i tillid 

til afgørelsen, og endelig at det modstående hensyn til beskyttelsen af efternavnet 

“Hartvig” måtte ses i lyset af at søstrene ikke ville kunne bortkaste deres eget efternavn. 

Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Kirkeministeriet at genoptage sagen. 

 

 
Det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse om indtægtsrammeudmeldin-

ger 2005-2011 fra den 25. juni 2013 (rammenotat) punkt 188
5
, at  

                                                 
5
 http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/2013/12-

05012/Rammenotat_27-06-2013.pdf 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/2013/12-05012/Rammenotat_27-06-2013.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/2013/12-05012/Rammenotat_27-06-2013.pdf
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”endvidere har ombudsmanden udtalt, at Kirkeministeriet ved vurderingen af om den 

begunstigende afgørelse om fejlagtig tildeling af efternavnet “Hartvig” skulle annulle-

res, burde have overvejet om der forelå særlige omstændigheder, der talte imod en an-

nullering, jf. FOB 1996.173. Sagen angik Kirkeministeriets tilbagekaldelse af en afgø-

relse, hvorefter to søstre fejlagtigt fik efternavnet “Hartvig”, i strid med gældende reg-

ler. Ombudsmanden pegede i den forbindelse på momenter, som, han fandt, måtte indgå 

i overvejelserne - herunder at den oprindelige afgørelse skyldtes en fejl fra myndighe-

dens side, at en annullering i en navnesag måtte betragtes som ganske indgribende i til-

fælde, hvor der var gået en vis tid i hvilken de(n) begunstigede havde indrettet sig i tillid 

til afgørelsen, og endelig at det modstående hensyn til beskyttelsen af efternavnet 

“Hartvig” måtte ses i lyset af, at søstrene ikke ville kunne bortkaste deres eget efter-

navn.” 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet for Energitilsynet behandler SEAS-NVE’s ansøgning efter den 

på idriftsættelsestidspunktet gældende indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011, jf. § 33, stk. 1, i samme bekendtgørelse. Årsagen er, at virksom-

heden ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner i forhold til an-

lægsinvesteringen før den 8. oktober 2008, jf. § 33, stk. 3. 

 

SEAS-NVE har oplyst, at anlægsinvesteringen efter virksomhedens opfat-

telse udgør en nødvendig nyinvestering, jf. § 70 i elforsyningsloven. Be-

stemmelsen i elforsyningslovens § 70, stk. 3, der omhandler nødvendige 

nyinvesteringer, bliver udmøntet i § 2, nr. 19, litra a-e, i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen. 

 

Virksomheden har ikke nærmere angivet typen af den nødvendige nyinve-

stering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 19, litra a-e, jf. 

afsnittet ”Sagsfremstilling” i denne afgørelse. 

 

I det følgende vurderer sekretariatet, hvorvidt virksomhedens anlægsinve-

stering er en nødvendig nyinvestering i henhold til litra a-e i indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 2, nr. 19: 

 

1) Litra a 

SEAS-NVE har oplyst i ansøgningen, at virksomheden ikke forventer en 

stigning i den leverede mængde el som følge af anlægsinvesteringen. Virk-

somheden har endvidere oplyst, at investeringen består i netomlægning af 

hensyn til forsyningssikkerheden og har ikke angivet tilslutning af konkrete 

store nye forbrugere/produktionsenheder som begrundelse. Sekretariatet 

vurderer på den baggrund, at investeringen hverken opfylder betingelserne 

for nyudstykning eller forstærkning under litra a, og finder at investeringen 

ikke er en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 2, nr. 19, litra a. 

 

2) Litra b 

SEAS-NVE har ikke oplyst, at anlægsinvesteringen er udført i henhold til 

Energinet.dks planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet. På 

denne baggrund finder sekretariatet, at investeringen ikke er en nødvendig 
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nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 19, litra 

b. 

 

3) Litra c 

Da SEAS-NVE har oplyst, at der i forbindelse med anlægsinvesteringen ik-

ke er demonteret luftledningsanlæg, finder sekretariatet, at investeringen ik-

ke er en nødvendig nyinvestering i henhold til § 2, nr. 19, litra c. 

 

4) Litra d 

Indtægtsrammebekendtgørelsens litra d kan alene ansøges af de nu ikke-

eksisterende regionale transmissionsselskaber, som er opkøbt af Energi-

net.dk. Litra d er derfor ikke relevant for sekretariatets vurdering af den på-

gældende nyinvestering. 

 

5) Litra e 

Litra e kan alene ansøges i tilknytning til litra a-d, såfremt den pågældende 

investering er af typen a-d. Sekretariatet har ovenfor vurderet, at virksom-

hedens anlægsinvestering ikke er en nødvendig nyinvestering i henhold til 

litra a-d, hvorfor sekretariatet finder, at investeringen ikke er et såkaldt til-

knyttet anlæg i henhold til litra e.  

 

Sekretariatet vurderer, at elforsyningslovens § 70, stk. 3 er udmøntet i § 2, 

nr. 19, litra a-e i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet fin-

der derfor ikke belæg for, at den af virksomheden idriftsatte anlægsinveste-

ring, kan vurderes at være en nødvendig nyinvestering alene efter § 70, stk. 

3, i lov om elforsyning.   

 

Sammenfattende er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at etable-

ringen af ringforbindelsen ikke opfylder kriterierne for at udgøre en nød-

vendig nyinvestering jf. § 2, nr. 19, litra a-e, i indtægtsrammebekendtgørel-

sen 335/2011.  

  
Sekretariatet bemærker, at nødvendige nyinvesteringer er afgrænset af ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 19, litra a-e. Selskabet skriver i mail af 

12. september 2013, at investeringen er en nødvendig nyinvestering, jf. § 70 

i elforsyningsloven, med den begrundelse, at investeringen er nødvendig 

Hertil bemærker sekretariatet, at en investering ikke vurderes at være omfat-

tet af bestemmelsen om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødven-

dige nyinvesteringer alene af den grund, at investeringen er nødvendig. Se-

kretariatet lægger til grund, at ingen netselskaber foretager unødvendige in-

vesteringer, men at det samtidig har været lovgivers hensigt, at ikke alle 

nyinvesteringer skal medføre en forhøjelse af indtægtsrammen, fordi der 

netop er formuleret en afgrænsning af investeringerne i elforsyningslovens § 

70, stk. 3, som videre udmøntes i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 

19, litra a-e. 

 
Berettigede forventninger 
SEAS NVE har i forbindelse med oplysning af denne sag henvist til en af-

gørelse af den 13. november 2009, hvori det blev vurderet, at den pågæl-
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dende ringforbindelse var en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægts-

rammebekendtgørelse 1520/2004 § 2, stk. 1, nr. 13 litra a) om kabellægning 

af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige sam-

fundsmæssige hensyn og litra c) nyinvesteringer i helt nye forsyningsområ-

der og væsentlige forstærkninger af nettet. Der er ikke i afgørelsen fra den 

13. november 2009 en nærmere begrundelse for, hvorfor sekretariatet vurde-

rede, at ringforbindelsen var en nødvendig nyinvestering. SEAS NVE har 

oplyst, at de som følge af sekretariatets tidligere afgørelse har forventning 

om, at den aktuelle ansøgning vedrørende en ringforbindelse, ligeledes er en 

nødvendig nyinvestering.  

 

Hensynet til borgerens retsbeskyttelse eller berettigede forventninger skal 

inddrages under en skønsmæssig afvejning, uanset at dette ikke er angivet 

som en del af lovens formål
6
. Spørgsmålet er herefter, om SEAS-NVE’s be-

rettigede forventninger vejer tungere end lovens formål. I sagen om søstrene 

Hartvig vurderede ombudsmanden, at søstrene Hartvig havde indrettet sig i 

tillid til den begunstigende forvaltningsakt, og at det ville være indgribende 

for søstrene, hvis de ikke længere kunne bruge navnet ”Hartvig”. Ombuds-

manden lagde særligt vægt på, at der var gået en vis tid, inden Kirkeministe-

riet ville annullere afgørelsen, hvilket var særligt indgribende i en navnesag. 

I denne sag har SEAS-NVE bygget en ringforbindelse i tillid til, at virksom-

heden kunne få dækket omkostningerne som en nødvendig nyinvestering, 

ligesom det tidligere er sket på baggrund af afgørelsen fra den 13. november 

2009. SEAS-NVE har således indrettet sig i tillid i, at lignende sager om 

ringforbindelser ville blive vurderet ens (lighedsgrundsætningen). Ligheds-

grundsætningen medfører, at der er krav om lighed i forvaltningens afgørel-

ser.  

 

Der er desuden gået flere år fra SEAS-NVE modtog den første afgørelse den 

13. november 2009, hvor sekretariatet vurderede, at en ringforbindelse var 

en nødvendig nyinvestering til, at den pågældende afgørelse blev tilbage-

kaldt den 19. december 2014. SEAS-NVE har således ikke haft grund til at 

tro, at der var sket en ændring i sekretariatets praksis på dette område. Lige-

som i sagen om søstrene Hartvig drejer det sig om en begunstigende afgø-

relse, da det drejer sig om imødekommelse af en dispensationsansøgning til 

at forhøje virksomhedens indtægtsramme.  

 

SEAS-NVE har ikke haft grund til at tro andet end, at ringforbindelser var 

en del af begrebet nødvendige nyinvesteringer, da SEAS-NVE havde en af-

gørelse fra sekretariatet, som bekræftede det. Den manglende begrundelse i 

afgørelsen giver virksomheden større mulighed for at fortolke, hvad der lig-

ger i vurderingen omkring, hvornår en ringforbindelse kan være en nødven-

dig nyinvestering, end hvis der havde været en konkret begrundelse i afgø-

relsen.  

 

Sekretariatet vurderer sammenfattende, at SEAS-NVE har berettigede for-

ventninger i forhold til afgørelsen af den 13. november 2009 omkring etab-

                                                 
6
 Forvaltningsret, almindelige emner, 5. udgave, Jens Garde mfl. Jurist- og Økonomforbun-

dets forlag. 
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lering af en ringforbindelse. Da det drejer sig om en afgørelse, hvori der ik-

ke er en begrundelse for, hvorfor en ringforbindelse vurderes at være en 

nødvendig nyinvestering, finder sekretariatet, at SEAS-NVE ikke har kend-

skab til, hvilke hensyn som havde været inddraget i vurderingen af, hvorvidt 

en ringforbindelse er en nødvendig nyinvestering. Betingelserne i § 2, nr. 19 

i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 er ikke opfyldt, men de berettige-

de forventninger kan veje tungere end lovens formål. I dette tilfælde vurde-

rer sekretariatet, at SEAS-NVE har indrettet sig i tillid til, at den tidligere 

afgørelse var korrekt, og at lige forhold ville blive behandlet lige (ligheds-

grundsætningen), således at den nye dispensationsansøgning om en ringfor-

bindelse ligeledes ville være en nødvendig nyinvestering. Samlet vurderer 

sekretariatet derfor, at etableringen af den aktuelle ringforbindelse i dette 

konkrete tilfælde skal føre til en forhøjelse af indtægtsrammen alene på 

baggrund af virksomhedens berettigede forventninger. 

  

Sekretariatet for Energitilsynet kan oplyse, at afgørelse af den 13. november 

2009 er tilbagekaldt den 19. december 2014, således at der ikke fremover 

kan opstå berettigede forventninger i forhold til afgørelsen.  

Beregning af forhøjelse af SEAS-NVE’s indtægtsramme 

I det følgende beregnes forhøjelsen af SEAS-NVE’s indtægtsramme for 

ringforbindelsen idriftsat i 2011. 

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

med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af 

nødvendige nyinvesteringer og den tilhørende Excel-model. 

Den nødvendige nyinvestering skal over hele investeringernes levetid kunne 

forrentes med den maksimalt tilladte forrentningssats på idriftsættelsestids-

punktet, jf. § 15, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekreta-

riatet benytter den gennemsnitlige forrentningssats for den måned, hvori an-

lægsinvesteringen er idriftsat, og hvorfra forrentningen påbegynder.
7
 Virk-

somheden har beregnet den gennemsnitlige idriftsættelsesdato for investe-

ringen ved at vægte de særskilte idriftsættelsesdatoer for investeringernes 

delprojekter med de tilhørende anlægssummer som beskrevet i afsnittet, 

”Sagsfremstilling”. Sekretariatet bemærker, at beregningsmetoden følger 

sekretariatets praksis. Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tillad-

te forrentningssats til 5,32533 pct. for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 

2011.  

En del af den årlige forhøjelse af SEAS-NVE’s indtægtsramme som følge af 

ringforbindelsen er afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæs-

sige anlægssaldo, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011: 

                                                 
7
 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 ef-

terfølgende måned. 
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Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – kassations-

værdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende 

omkostninger 

Reg. anlægssaldo = kr. 1.101.405 + kr. 0 – kr. 0 

– kr. 0 

Reg. anlægssaldo = kr. 1.101.405 

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger, demonte-

ringsomkostningerne og kassationsværdien er på kr. 0, da SEAS-NVE ikke 

har demonteret gammelt anlæg. Derfor bliver anlægssaldoen lig anlægs-

summen for SEAS-NVE’s anlægsinvestering.  

Investeringen i ringforbindelsen bliver afskrevet lineært over investeringens 

fyrreårige levetid. 

Årlig afskrivning = (Reg. anlægssaldo)(1/40) 

Årlig afskrivning = (kr. 1.101.405)(1/40) 

Årlig afskrivning  = kr. 27.535 

Da den 1. november 2011 er beregnet som vægtet idriftsættelsesdato, får 

SEAS-NVE forrentning af investeringen for to måneder af reguleringsåret 

2011.
8
 Indtægtsrammen forhøjes således med forrentning for (2/12) af året 

samt hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2011 = 0,0532533 * kr. 1.101.405 = kr. 58.653 

Δindtægtsramme2011 = (2/12)forrentning + afskrivning + løbende nettoom-

kostninger 

Δindtægtsramme2011 = (2/12)(kr. 58.653) + kr. 27.535 + løbende nettoom-

kostninger 

Δindtægtsramme2011 =  kr. 37.311 + løbende nettoomkostninger 

For de resterende 39 år får selskabet hvert år forrentningen for hele året 

samt den årlige afskrivning. 

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

indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af 

nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demon-

terede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyin-

vestering, jf. § 15, stk. 1 og 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.   

                                                 
8
  Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om selskabet får 

forretning af investeringen i måneden for idriftsættelse. 
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I 2011 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger 

senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2011 bliver der-

med forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste to måneder. 

Løbende nettoomkostninger2011 = (2/12)(nye driftsomkostninger – sparede 

driftsomkostninger – nye indtægter) 

Løbende nettoomkostninger2011  = (2/12)(kr. 8.037 – kr. 0) 

Løbende nettoomkostninger2011  = kr. 1.340 

Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekre-

tariatet for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier af drifts-

omkostninger, som fastlagt i Energitilsynets model for godkendelse af nød-

vendige nyinvesteringer, for de typer af nye og demonterede anlæg, som 

SEAS-NVE har oplyst. 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at SEAS-NVE’s indtægtsramme 

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 

overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. § 15 i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynets afgørelse af 23. ju-

ni 2010. Fra og med 2015 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 ud-

viklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte indtægtsramme-

stigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de realisere-

de løn- og prisstigninger. 
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Tabel 2. Estimater af tilladte årlig stigninger i selskabets indtægtsramme set i forhold 
til den oprindelige indtægtsramme (2011-2050) 

År 
Forrentning og 

afskrivning (kr.) 

Driftsomkostnin-

ger* (kr.) 
Tilladt stigning (kr.)

 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 
 

37.311 

84.722 

83.256 

81.790 

80.323 

78.857 

77.391 

75.924 

74.458 

72.992 

71.525 

70.059 

68.593 

67.126 

65.660 

64.194 

62.727 

61.261 

59.795 

58.328 

56.862 

55.396 

53.929 

52.463 

50.997 

49.530 

48.064 

46.597 

45.131 

43.665 

42.198 

40.732 

39.266 

37.799 

36.333 

34.867 

33.400 

31.934 

30.468 

29.001 
 

1.340 

8.265 

8.411 

8.427 

8.679 

8.940 

9.208 

9.484 

9.769 

10.062 

10.364 

10.674 

10.995 

11.325 

11.664 

12.014 

12.375 

12.746 

13.128 

13.522 

13.928 

14.346 

14.776 

15.219 

15.676 

16.146 

16.631 

17.129 

17.643 

18.173 

18.718 

19.279 

19.858 

20.453 

21.067 

21.699 

22.350 

23.021 

23.711 

24.422 
 

38.650 

92.987 

91.667 

90.216 

89.003 

87.797 

86.598 

85.408 

84.227 

83.053 

81.889 

80.733 

79.587 

78.451 

77.324 

76.208 

75.102 

74.007 

72.923 

71.850 

70.790 

69.741 

68.705 

67.682 

66.672 

65.676 

64.694 

63.727 

62.774 

61.837 

60.916 

60.011 

59.124 

58.253 

57.400 

56.566 

55.750 

54.955 

54.179 

53.424 
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*De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for 
årene 2011 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 
Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. 

Årlige forhøjelser af selskabets reguleringspris 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige 

forhøjelser 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 mængder el for 2011-2013, jf. tabel 3.  

Tabel 3. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2011 

2012 

2013 

2.833.061.193 

3.901.574.582 

3.949.347.994 

Kilde: SEAS NVE Net A/S. 

For 2011-2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stig-

ning i selskabets reguleringspris til: 

Δreguleringspris2013 = (kr. 38.650 / 2.833.061.193 kWh)  

= 0,001 øre/kWh 

Δreguleringspris2013 = (kr. 92.987 / 3901.574.582 kWh)  

= 0,002 øre/kWh 

Δreguleringspris2013 = (kr. 91.667 / 3.949.347.994 kWh)  

= 0,002 øre/kWh 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i selskabets regule-

ringspris til 0,001 øre/kWh i 2011, 0,002 øre/kWh i 2012 og 0,002 øre/kWh 

i 2013. 
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Tabel 4. Estimater af tilladte stigninger i reguleringsprisen 
År Tilladt stigning i indtægtsrammen (kr.)* Tilladt stigning i reguleringsprisen 

(øre/kWh)** 

2011 38.650   0,001 

2012 92.987  0,002 

2013 91.667   0,002 

2014 90.216   0,002 

2015 89.003   0,002 

2016 87.797   0,002 

2017 86.598   0,002 

2018 85.408   0,002 

2019 84.227   0,002 

2020 83.053   0,002 

2021 81.889   0,002 

2022 80.733   0,002 

2023 79.587   0,002 

2024 78.451   0,002 

2025 77.324   0,002 

2026 76.208   0,002 

2027 75.102   0,002 

2028 74.007   0,002 

2029 72.923   0,002 

2030 71.850   0,002 

2031 70.790   0,002 

2032 69.741   0,002 

2033 68.705   0,002 

2034 67.682   0,002 

2035 66.672   0,002 

2036 65.676   0,002 

2037 64.694   0,002 

2038 63.727   0,002 

2039 62.774   0,002 

2040 61.837   0,002 

2041 60.916   0,002 

2042 60.011   0,002 

2043 59.124   0,001 

2044 58.253   0,001 

2045 57.400   0,001 

2046 56.566   0,001 

2047 55.750   0,001 

2048 54.955   0,001 

2049 54.179   0,001 

2050 53.424   0,001 
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*De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2011 til og med 2014 og 

estimeret for 2015 og fremefter. 

**De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelig for 2011 til og med 2013 og estime-

ret for 2014 og fremefter. 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 4, således at de tilladte for-

øgelser i selskabets reguleringspris følger udviklingen i selskabets faktisk 

leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for pe-

rioden 2011-2050 jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 15, stk., . 
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Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet har på bagrund af SEAS-NVE Net A/S’ an-

søgning vurderet, at selskabets anlægsinvestering idriftsat i 2011 ikke op-

fylder betingelser for nødvendige nyinvesteringer i § 2, nr. 19 i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011.  

 

Sekretariatet finder imidlertid, at SEAS-NVE har haft berettigede forvent-

ninger i forhold til en tidligere afgørelse af den 13. november 2009, hvor en 

ringforbindelse i en lignende situation blev vurderet som værende en nød-

vendig nyinvestering. Sekretariatet har på baggrund af SEAS-NVE’s beret-

tigede forventninger vurderet, at der er grundlag for at forhøje SEAS-NVE 

Net A/S’ indtægtsramme som følge af investeringen angivet i ansøgningen i 

overensstemmelse med principperne i § 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendt-

gørelse 335/2011. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor SEAS-NVE’s indtægtsram-

me med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i denne afgørel-

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

justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011, § 15 og Energitilsynets afgørelse 

af 23. juni 2010. 

 

De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 2, kolonne 4) vil som følge af 

ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af sekretariatet i for-

bindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger.  

 

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til SEAS-NVE skal 

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

den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. en 

analog fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011 

og Energitilsynet 2013.  Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme be-

stemmelser. 

 

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

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det regule-

ringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæg-

gelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011, § 

29, stk. 3. 
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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 modta-

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

menuen "Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-

orden, 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 

 

Kirstine Brejning Skygebjerg 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 41715366 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/

