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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF SEAS NVE’S REGULERINGSPRIS 

SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgninger fra SEAS-NVE 

Net A/S (herefter SEAS) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som 

følge af etablering af ringforbindelser, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195 af 4. april 2016 

§ 15, stk. 1 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016) og bekendtgørelse 

om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

omfattet af elforsyningsloven, nr. 1294 af 24. november 2010 (herefter indtægts-

rammebekendtgørelse 1294/2010). 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i 2015 modtaget tre ansøgninger fra SEAS 

vedrørende etablering af ringforbindelser af hensyn til forsyningssikkerheden. Det 

drejer sig om ringforbindelser idriftsat i 2009 (sagsnummer 16/00628), 2013 

(16/00629) og 2014 (16/00630).  

 

Denne afgørelse behandler alle tre ansøgninger samtidig. Vedlagt afgørelsen er tre 

økonomiske modeller, generelt beregningseksempel og retsgrundlag anvendt kon-

kret til afgørelsen. 

 

AFGØRELSE  
 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om at forhøje reguleringsprisen i 

anlæggets levetid på trods af, at der ikke er tale om nødvendige nyinvesteringer, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, litra a og indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a.  

 

Sekretariatet finder imidlertid, da anlægsinvesteringerne er idriftsat inden d. 19. 

december 2014, hvor afgørelsen af d. 13. november 2009 blev tilbagekaldt, at 

SEAS i perioden frem til tilbagekaldelsen af afgørelsen har haft berettigede for-

ventninger i henhold til afgørelse af den 13. november 2009, hvor en ringforbin-

delse i en lignende situation blev vurderet som værende en nødvendig nyinveste-

ring. Sekretariatet har på baggrund heraf vurderet, at der er grundlag for at forhøje 

SEAS’ indtægtsramme som følge af investeringen angivet i ansøgningen i over-

ensstemmelse med principperne i § 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 samt indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 
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Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller (se under fanen ”til print”) 

og er også opsummeret i Tabel 2 nedenfor.  

 

 

SAGSFREMSTILLING 
 

SEAS har ved mail af den 29. december 2015 ansøgt efter indtægtsrammebe-

kendtgørelse, § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme samt henvist til tidligere afgørelse fra Energitilsynet (12/17173).  

 

I nedenstående tabel er oplysninger, modtaget fra SEAS, opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER FOR NØDVENDIGE NYINVESTERING I 2011-2014 

 

   2009 2013 2014 

Vægtet dato for idriftsættelse  29-08 14-02 01-04 

Anlægssum (kr.)  1.602.180 1.209.161 1.086.065 

10-15-20 kV jordkabelforbindelse (km)  4 2 2 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV (stk.)  1 2 - 

 

SEAS oplyser i ansøgningen, at der ikke er foretaget samgravning eller reinveste-

ringer i det eksisterende net i forbindelse nedgravning af kabler.  

 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 29. august 2016 sendt afgørelsen i høring 

hos SEAS med en 14-dages høringsfrist. 

 

SEAS bekræfter i mail af d. 2. september 2016, at der ingen bemærkninger er til 

afgørelsen. 

 

 

SEKRETARIATETS VURDERING 

 
Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer 

er defineret i indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e. 

 

SEAS har oplyst, at virksomheden i forbindelse med idriftsættelse af ringforbin-

delse har haft anlægsinvesteringer hertil i 2009, 2013 og 2014. SEAS har i den 

forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016, § 15, jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, der finder, at ”nye anlæg, 
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som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investe-

ringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større bvudvik-

lingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller pro-

duktionsenheder” kan kvalificere til forhøjelse af en netvirksomheds regulerings-

pris. 

SEAS har ikke i forhold til idriftsættelsen af ringforbindelsen i 2009 foretaget 

bindende økonomiske dispositioner hertil før den 8. oktober 2008, hvorfor den 

anlægsinvestering behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 1294/2010 § 33, stk. 1. Ansøgningerne vedr. ringforbindelser idriftsat i 2013 

og 2014 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 2. 

 

SEAS har i ansøgningen oplyst, at virksomheden ikke forventer en stigning i den 

leverede mængde el som følge af anlægsinvesteringen. Virksomheden har endvi-

dere oplyst, at investeringen består i netomlægning af hensyn til forsyningssikker-

heden og har ikke angivet tilslutning af konkrete store nye forbruge-

re/produktionsenheder som begrundelse.  

 

Sekretariatet vurderer under henvisning til det af ansøger oplyste på den baggrund, 

at investeringen hverken opfylder betingelserne for nyudstykning, der kræver til-

slutning af konkrete meget store nye forbrugere eller større byudviklingsprojekter, 

eller forstærkning, hvor det samlede anlæg skal tilføres nødvendig øget kapacitet 

og ydeevne, under litra a. Investeringerne kan således ikke kvalificeres som væ-

rende en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, litra a, hhv. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 

§ 2, stk. 1, nr. 20, litra a. 

 

Det er værd at bemærke, at anlægsinvesteringerne i forbindelse med idriftssættelse 

af ringforbindelser ej heller opfylder betingelserne for øvrige mulige nødvendige 

nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, 

litra b-e og indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra b-e.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder dog på trods af, at der ikke er tale om en 

nødvendig nyinvestering, der kvalificerer til forhøjelse af netvirksomhedens regu-

leringpris, at SEAS synes at have indrettet sig i tillid til en tidligere afgørelse an-

gående reguleringsprisforhøjelse som følge af lignende idriftsættelse af ringfor-

bindelser (sagsnummer: 4/0720-0403-0178) og således har haft en berettiget for-

ventning, jf. vedlagte retsgrundlag, om, at tilsvarende anlægsinvesteringer ville 

blive godkendt som nødvendige nyinvesteringer. Afgørelsen blev dog tilbagekaldt 

af Sekretariatet for Energitilsynet d. 19. december 2014 og en ny afgørelse blev 

fremsendt (sagsnumre: 4/0720-0403-0178 og 12/17173), men da de for denne 

afgørelse relevante anlægsinvesteringer alle blev idriftsat inden tilbagekaldelsen, 

har netvirksomheden frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen haft berettigede for-

ventninger for denne slags investeringer. 
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Sekretariatet forhøjer derfor undtagelsesvist SEAS’ reguleringspris under henvis-

ning til, at netvirksomheden har indrettet sig i tillid til den tidligere afgørelse og 

således har haft berettigede forventninger.  

 

TABEL 2 | TILLADTE STIGNINGER I SEAS’ INDTÆGTSRAMME OG REGULERGINGS-

PRIS 2009-2053 

År Stigning i indtægtsrammen Leveret mængde Stigning i reguleringspris  

2009                 75.762      2.795.885.752                    0,003  

2010              144.792      2.919.204.802                    0,005  

2011              142.650      2.833.061.193                    0,005  

2012              140.374      3.907.866.941                    0,004  

2013              223.291      3.949.347.994                    0,006  

2014              288.688      3.898.477.039                    0,007  

2015              296.080      3.863.942.737                    0,008  

2016              291.557      3.863.942.737                    0,008  

2017              287.046      3.863.942.737                    0,007  

2018              282.550      3.863.942.737                    0,007  

2019              278.069      3.863.942.737                    0,007  

2020              273.602      3.863.942.737                    0,007  

2021              269.151      3.863.942.737                    0,007  

2022              264.715      3.863.942.737                    0,007  

2023              260.296      3.863.942.737                    0,007  

2024              255.893      3.863.942.737                    0,007  

2025              251.508      3.863.942.737                    0,007  

2026              247.140      3.863.942.737                    0,006  

2027              242.791      3.863.942.737                    0,006  

2028              238.461      3.863.942.737                    0,006  

2029              234.149      3.863.942.737                    0,006  

2030              229.858      3.863.942.737                    0,006  

2031              225.587      3.863.942.737                    0,006  

2032              221.337      3.863.942.737                    0,006  

2033              217.109      3.863.942.737                    0,006  

2034              212.903      3.863.942.737                    0,006  

2035              208.720      3.863.942.737                    0,005  

2036              204.561      3.863.942.737                    0,005  

2037              200.426      3.863.942.737                    0,005  

2038              196.316      3.863.942.737                    0,005  

2039              192.231      3.863.942.737                    0,005  

2040              188.173      3.863.942.737                    0,005  

2041              184.143      3.863.942.737                    0,005  

2042              180.140      3.863.942.737                    0,005  

2043              176.167      3.863.942.737                    0,005  

2044              172.223      3.863.942.737                    0,004  

2045              168.310      3.863.942.737                    0,004  

2046              164.428      3.863.942.737                    0,004  

2047              160.578      3.863.942.737                    0,004  

2048              156.762      3.863.942.737                    0,004  

2049                 90.677      3.863.942.737                    0,002  

2050                 88.759      3.863.942.737                    0,002  

2051                 86.857      3.863.942.737                    0,002  

2052                 84.972      3.863.942.737                    0,002  

2053                 35.394      3.863.942.737                    0,001  
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Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er endelig til og med 2015 og estimeret for 2016 og frem. Regule-

ringsprisforhøjelsen er endelig til og med 2015 og estimeret fra 2016 og frem. Opdatering sker automa-

tisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets udmeldinger om indtægtsrammer. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

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

lysninger er korrekte. 

 

Nødvendige nyinvesteringer idriftsat i et kalenderår skal indsendes senest den 31. 

maj i det efterfølgende kalenderår. For uddybende information, se udmeldte orien-

tering af 29. maj 2015. 

 

For uddybende information om retsgrundlag og beregningseksempler henvises til 

bilag og vedlagte regnearksmodel.  

 

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål 

ved henvendelse til undertegnede eller generelt til Sekretariatet for Energitilsynet 

på post@energitilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

 

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 

afgørelsen 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 
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Med venlig hilsen 

 

Michael Schrøder 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 54 25 

mss@energitilsynet.dk 


