
 

SEF Net A/S 

Fåborgvej 44 

5700 Svendborg 

 

 

 

 

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S’ indtægtsramme  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra SEF 

Net A/S (herefter SEF Net) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsram-

me som følge af en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 1294 af 

24. november 2010 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (herefter ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010).  

Anlægsinvesteringen består af etablering af en 60/10 kV transformer med 

aftag på 10 MVA. Der er i den forbindelse demonteret en 60/10 kV trans-

former med mulighed for aftag på 6 MVA. 

Anlægsinvesteringen blev idriftsat i 2010. 

1. Afgørelse 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet godkender Sekre-

tariatet for Energitilsynet at forhøje SEF Net A/S’ indtægtsramme, som 

følge af at virksomheden har idriftsat en nødvendig nyinvestering, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra a.  

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor SEF Net A/S’ indtægtsram-

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

relse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil bli-

ve justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 15 og Energitilsynets afgø-

relse 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 SEF Net A/S 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 

                                                 
1
 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Sydfyns Elforsyning A/S 

foretages i 2015, hvormed forhøjelserne for 2011-2014 kan opkræves indtil udgangen af 

2016. 
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1294/2010 og Energitilsynet 2013.
2
 Herefter 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 regule-

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

gelse,
3
 ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 

§ 29, stk. 3. 

 

2. Sagsfremstilling 

 

2.1 Sagsforløb  

SEF Net har ved mail af 13. juli 2011 ansøgt om forhøjelse af virksomhe-

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

lægsinvestering, som er en forstærkning af nettet. 

 

SEF Net har i forbindelse med ansøgningen fremsendt dokumentation for 

kassationsværdien af de demonterede anlæg. 

 

SEF Net har ved mail den 12. januar 2012 og 21. maj 2012 oplyst, at inve-

steringen er begrundet i tilslutningen af en større ny forbruger, som er SSP 

Technology. 

 

Ved mail af 12. januar 2012 har SEF Net fremsendt idriftsættelsesdatoen for 

investeringen. 

 

Tabel 1. Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

 2010 

Tidspunkt for idriftsættelse 16-06-10 

Anlægssum (kr.) 2.861.717 

Demonteringsomkostninger (kr.)
 

Kassationsværdi 

10.483 

94.813 

Kilde: SEF Net Net A/S  

Af tabel 1 fremgår, at SEF Net har oplyst, at investeringen har en anlægs-

sum på kr. 2.861.717. Det fremgår desuden af tabellen, at SEF Net har af-

holdt omkostninger på kr. 10.483 til demontering af eksisterende anlæg. 

Derudover fremgår det, at kassationsværdien for det demonterede anlæg er 

på kr. 94.813. 

SEF Net har oplyst ved mail den 24. september 2014, at der ikke er foreta-

get samgravning i forbindelse med investeringen idriftsat i 2010.  

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

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”. 
3
 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til Sydfyns Elforsyning 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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2.2 Høring 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har d. 25. november 2014 sendt afgørelsen i 

høring hos SEF Net med en 14 dages høringsfrist. 

 

Ved mail af 25. november 2014 har SEF Net meddelt, at virksomheden ikke 

har bemærkninger til udkastet af afgørelsen. 

 

2.3 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, som er udstedt med hjemmel i bl.a. § 70 i elforsyningslo-

ven.
4
   

Det fremgår af § 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at bin-

dende 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.  

I forbindelse med den anlægsinvestering, som denne afgørelse omhandler, 

har SEF Net oplyst, at virksomheden ikke har foretaget bindende økonomi-

ske dispositioner inden den 8. oktober 2008, hvorfor ansøgningen bliver 

behandlet efter den på idriftsættelsestidspunktet gældende indtægtsramme-

bekendtgørelse 1294/2010, if. Indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 

33, stk. 4  

Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendt-

gørelse 1294/2010 regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er om-

fattet af indtægtsrammereguleringen i elforsyningslovens kapitel 10. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinveste-

ringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-

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

70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 

Nødvendige nyinvesteringer er i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 

afgrænset til at omfatte tre typer investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 2, nr. 18: 
 

Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 8, efter den 1. januar 2005, 

og som omfatter: 

                                                 
4
 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni 

2012. 
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a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, 

dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med 

større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbruge-

re eller produktionsenheder. 

b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 

forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionska-

pacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 

7. 

c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerhe-

den. 

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 Energitilsynet skal i forbindelse med opgørelse af forhøjel-

sen af indtægtsrammen tage højde for eventuelle nye driftsmæssige indtæg-

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

Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består 

af anlægssummen tillagt nye driftsomkostninger og omkostninger til de-

montering af eksisterende anlæg. Desuden sker der ved opgørelsen af den 

reguleringsmæssige anlægssaldo en modregning af eventuelle sparede 

driftsomkostninger og nye indtægter. Den årlige indtægtsrammeforhøjelse 

som følge af en nødvendig nyinvestering består af en afskrivning af investe-

ringens reguleringsmæssige anlægssaldo samt forrentning af værdien af 

denne primo året. Forrentningssatsen svarer til den på idriftsættelsestids-

punktet lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. indtægtsram-

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

Hvis en virksomhed for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammefor-

højelse senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet 

for det pågældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve 

denne som udgangspunkt, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010: 

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 diffe-
rence mellem de faktiske indtægter for at stille et regionalt transmissionsnet til rådighed 
og den regionale transmissionsvirksomheds årlige rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 25, eller 
der er ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen 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 ud-
gangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved 
opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklin-
gen af differencer fra tidligere reguleringsår. 

Energitilsynet har i tilkendegivelse af 27. juni 2013 tilkendegivet principper 

til anvendelse i administrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhe-

derne.
5
 Principperne indebærer bl.a., at:  

                                                 
5
 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)” 

af 27. juni 2013. 
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- Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen favør som følge 
af ændrede 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 til-
bage til og med reguleringsåret 2005. 
- Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold (forhøjelse af ind-
tægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget 
herfor – dvs. fra tidspunktet 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 minimum ét år til at opkræve differencerne i, når 
disse er kendte for virksomheden. 
- Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge heraf) med til-
bagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden ønsker at opkræve den op-
ståede difference. 

 

Sådanne ”ændrede forhold” er fx indtægtsrammeforhøjelser som følge af 

nødvendige nyinvesteringer. 

 

3. Vurdering 
 

3.1 Anlægsinvesteringen udgør en nødvendig nyinvestering 

SEF Net har oplyst, at anlægsinvesteringen omfatter en forstærkning af net-

tet i form af etablering af en 60/10 kV transformer, der er nødvendig grun-

det tilslutningen af SSP Technology.  

 

SEF Net ansøger om at få godkendt anlægget som en nødvendig nyinveste-

ring i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra 

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”  

 

Sekretariatet bemærker, at udgangspunktet i henhold til elforsyningslovens 

§ 70, stk. 2, er at tarifferne ikke skal stige i forhold til 2004-niveau. Undta-

gelser hertil er nødvendige nyinvesteringer, som ”alene omfatter investerin-

ger, hvor det samlede anlæg tilføres nødvendig ny og væsentligt øget kapa-

citet, eller hvor investeringen omhandler væsentlige omlægninger af den 

overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerhe-

den, eller såfremt der er tale om kabellægning af luftledninger, der gennem-

føres af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige sam-

fundsmæssige hensyn,” jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, 

stk. 3. 

 

Sekretariatet vurderer på den baggrund, at de for denne investering relevante 

krav for, at et anlæg er af type a i henhold til indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 2, nr. 18 er, at investeringen er begrundet i tilslutningen af en konkret 

meget stor ny forbruger, og at investeringen tilfører det samlede anlæg nød-

vendig ny og væsentligt øget kapacitet. 
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Virksomheden har oplyst, at forstærkningen er begrundet i tilslutningen af 

en ny forbruger (SSP Technology), som nødvendiggør en stigning i kapaci-

teten på 1,26 MVA. Af den grund fandt SEF Net det nødvendigt at udskifte 

en eksisterende 60/10 transformer med kapacitet på 6 MVA med en ny 

transformer med kapacitet på 10 MVA. 

 

Ud fra SEF Nets oplysninger, vurderer sekretariatet, at investeringen kan 

betragtes som nødvendig, da virksomheden har oplyst, at anlægget ellers 

ikke ville have den tilstrækkelige kapacitet til tilslutningen af SSP Techno-

logy. Sekretariatet vurderer videre, at forstærkningen fra 6-10 MVA har 

tilført det samlede anlæg væsentligt øget kapacitet taget i betragtning at net-

tet i den eksisterende 60/10 stations område havde en kapacitet på 16 MVA 

før forstærkningen og 20 MVA efter forstærkningen. Nettets kapacitet er 

dermed steget 25 pct. som følge af forstærkningen. Endelig vurderer sekre-

tariatet, SSP Technology til at være tilslutning af en konkret meget stor ny 

forbruger på baggrund af, at tilslutningen nødvendiggør en stigning i kapaci-

teten på 1,26 MVA.  

Samlet vurderer sekretariatet, at SEF Net har tilsluttet en konkret meget stor 

ny forbruger, og at investeringen har tilført nettet væsentlig øget kapacitet. 

Derfor vurderer sekretariatet, at virksomhedens anlægsinvestering er en 

nødvendig nyinvestering jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 2, 

nr. 18, litra a. 

 

I det følgende beregner sekretariatet forhøjelsen af virksomhedens indtægts-

ramme som følge af den nødvendige nyinvestering. 

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 forrentes over hele investeringens levetid 

med den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet be-

nytter gennemsnittet af den lange byggeobligationsrente for den måned, 

hvori anlægsinvesteringen er idriftsat. Investeringen er idriftsat den 16. juni 

2010. Dog anvender sekretariatet den 15. i måneden som en skilledato. Se-

kretariatet har derfor beregnet den tilladte forrentningssats for nødvendige 

nyinvesteringer idriftsat i juli 2010 til 5,34 pct. 

Den årlige forhøjelse af SEF Nets indtægtsramme som følge af den nødven-

dige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets regule-

ringsmæssige anlægssaldo: 

Reg. Anlægssaldo  = Anlægssum + demonteringsomkostninger – kassati-

onsværdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlæn-

gende omkostninger 

Reg. Anlægssaldo  = kr. 2.861.717 + kr. 10.483 – kr. 94.813 – kr. 0 

Reg Anlægssaldo = kr. 2.777.387 
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Nutidsværdien af sparede driftsomkostninger på kr. 0 er beregnet ud fra en 

standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver, virksomheden 

har oplyst.  

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 

femogfyrreårige levetid. Den årlige afskrivning er dermed:  

Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 45 år  

 = kr. 2.777.387 / 45 

 = kr. 61.720 

Da den 16. juni 2010 er oplyst som vægtet idriftsættelsesdato, får SEF Net 

forrentning af investeringen for seks måneder af reguleringsåret 2010
6
. Ind-

tægtsrammen for 2010 forhøjes således med forrentning for (6/12) af året 

samt hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2010  = 0,0534 * kr. 2.777.387 = kr. 148.312 

Δindtægtsramme2010  = (6/12)(årlig forrentning) + afskrivning 

 = (6/12)(kr. 148.312) + kr. 61.720 

 = kr. 135.876 

For de resterende 44 år får virksomheden hvert år forrentningen og afskriv-

ningen for hele året. 

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 1294/2010.   

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

senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2010 bliver der-

med forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste seks måneder. 

Løbende nettoomkostninger2010 = (6/12)(nye driftsomkostninger – sparede 

driftsomkostninger – nye indtægter) 

Løbende nettoomkostninger2010  = (6/12)(kr. 22.960 – kr. 22.960) 

Løbende nettoomkostninger2010  = kr. 0 

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-

                                                 
6
 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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vendige nyinvesteringer, for de typer af nye og demonterede anlæg, som 

SEF Net har oplyst. Af ovenstående ses, at SEF Nets nye driftsomkostninger 

udligner virksomhedens sparede driftsomkostninger og resultatet af netto-

omkostningerne derfor bliver kr. 0. Derudover har virksomheden oplyst, at 

der ikke har været nye indtægter forbundet med investeringen. 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at SEF Nets indtægtsramme år-

ligt 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 1294/2010 og Energitilsynets afgørelse af 23. 

juni 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. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den 

nødvendige nyinvestering i 2010, set i forhold til den oprindelige ramme (2010-2054) 

År 
Forrentning og 

afskrivning 
Driftsomkostninger Indtægtsrammeforhøjelse

 

2010 135.876 0 135.876 

2011 206.736 0 206.736 

2012 203.441 0 203.441 

2013 200.145 0 200.145 

2014 196.849 0 196.849 

2015 193.553 0 193.553 

2016 190.257 0 190.257 

2017 186.961 0 186.961 

2018 183.666 0 183.666 

2019 180.370 0 180.370 

2020 177.074 0 177.074 

2021 173.778 0 173.778 

2022 170.482 0 170.482 

2023 167.186 0 167.186 

2024 163.891 0 163.891 

2025 160.595 0 160.595 

2026 157.299 0 157.299 

2027 154.003 0 154.003 

2028 150.707 0 150.707 

2029 147.411 0 147.411 

2030 144.116 0 144.116 

2031 140.820 0 140.820 

2032 137.524 0 137.524 

2033 134.228 0 134.228 

2034 130.932 0 130.932 

2035 127.636 0 127.636 

2036 124.341 0 124.341 

2037 121.045 0 121.045 

2038 117.749 0 117.749 

2039 114.453 0 114.453 

2040 111.157 0 111.157 

2041 107.861 0 107.861 

2042 104.566 0 104.566 

2043 101.270 0 101.270 

2044 97.974 0 97.974 

2045 94.678 0 94.678 

2046 91.382 0 91.382 

2047 88.086 0 88.086 

2048 84.791 0 84.791 

2049 81.495 0 81.495 

2050 78.199 0 78.199 

2051 74.903 0 74.903 

2052 71.607 0 71.607 

2053 68.311 0 68.311 

2054 65.016 0 65.016 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.  
Note: De tilladte stigninger i indtægtsrammen 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 SEF 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 fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 og Energitilsynet 2013. Herefter 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 regule-

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

gelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 

29, stk. 3. 

 

3.5 Årlige forhøjelser af virksomhedens reguleringspris 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige 

forhøjelser i virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende må-

de: 

Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el 

Den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris for et givent år er givet 

ved den tilladte forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for det pågæl-

dende år divideret med virksomhedens leverede mængde el. 

SEF Net har i forbindelse med virksomhedens reguleringsregnskab for 

2010-2013 indberettet virksomhedens leverede mængde el i årene. De leve-

rede mængder fremgår af tabel 3. 

Tabel 3. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2010 241.129.205 

2011 237.011.582 

2012 237.293.394 

2013 232.472.190 

Kilde: SEF Net A/S 

For 2010-2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stig-

ning i virksomhedens reguleringspris til: 

 

Δreguleringspris2010 = kr. 135.876 / 241.129.205 kWh  

 = 0,056 øre/kWh 

Δreguleringspris2011 = kr. 206.736 / 237.011.582 kWh  

 = 0,087 øre/kWh 
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Δreguleringspris2012 = kr. 203.441 / 237.293.394 kWh  

 = 0,086 øre/kWh 

Δreguleringspris2013 = kr. 200.145  / 232.472.190 kWh  

 = 0,086 øre/kWh 

Sekretariatet for Energitilsynet har således beregnet den tilladte stigning i 

virksomhedens reguleringspris til 0,056 øre/kWh i 2010, 0,087 øre/kWh i 

2011, 0,086 øre/kWh i 2012 og 0,086 øre/kWh i 2013. 

For årene 2014 og frem er den estimerede tilladte stigning i reguleringspri-

sen beregnet med udgangspunkt i den leverede mængde el i 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12 

 

Tabel 4. Tilladte stigninger i reguleringsprisen (estimater for 2014 og frem) 

År 
Tilladt stigning i indtægtsrammen 

(kr.) 

Tilladt stigning i reguleringsprisen 

(øre/kWh) 

2010 135.876 0,056 

2011 206.736 0,087 

2012 203.441 0,086 

2013 200.145 0,086 

2014 196.849 0,085 

2015 193.553 0,083 

2016 190.257 0,082 

2017 186.961 0,080 

2018 183.666 0,079 

2019 180.370 0,078 

2020 177.074 0,076 

2021 173.778 0,075 

2022 170.482 0,073 

2023 167.186 0,072 

2024 163.891 0,070 

2025 160.595 0,069 

2026 157.299 0,068 

2027 154.003 0,066 

2028 150.707 0,065 

2029 147.411 0,063 

2030 144.116 0,062 

2031 140.820 0,061 

2032 137.524 0,059 

2033 134.228 0,058 

2034 130.932 0,056 

2035 127.636 0,055 

2036 124.341 0,053 

2037 121.045 0,052 

2038 117.749 0,051 

2039 114.453 0,049 

2040 111.157 0,048 

2041 107.861 0,046 

2042 104.566 0,045 

2043 101.270 0,044 

2044 97.974 0,042 

2045 94.678 0,041 

2046 91.382 0,039 

2047 88.086 0,038 

2048 84.791 0,036 

2049 81.495 0,035 

2050 78.199 0,034 

2051 74.903 0,032 

2052 71.607 0,031 

2053 68.311 0,029 

2054 65.016 0,028 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2010 til og med 2014 
og estimeret fra 2015 og fremefter. De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for 
årene 2010 til og med 2013 og estimeret for 2014 og fremefter 
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4. Afgørelse 
 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet godkender Sekreta-

riatet for Energitilsynet at forhøje SEF Net A/S’ indtægtsramme, som følge 

af at virksomheden har idriftsat en nødvendig nyinvestering, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra a.  

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor SEF Net A/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 1294/2010, § 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 SEF 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 fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 og Energitilsynet 2013.  Herefter 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 regule-

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

gelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 

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/

