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SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER (15/05374) 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra SEF Net A/S’ 

(herefter SEF Net) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af 

nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-

somheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 335 af 15. april 2011 § 15, 

stk. 1 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

SEF Nets ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger idriftsat i oktober 

2014.  

 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5,23 km 0,4 kV-kabelforbindelse og 

55 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 4,97 km 0,4 kV-luftledning. 

 

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempler samt lov-

grundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

 

AFGØRELSE AF SAG 15/05374 OM FORHØJELSE AF SEF NETS’S 

REGULERINGSPRIS 
 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at SEF Nets foretagne an-

lægsinvestering idriftsat i 2014 er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelse 335/2011, § 2, stk., 1, nr. 19, litra c.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om at forhøje reguleringsprisen i 

anlæggets levetid i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 12, stk. 1, 

nr. 1. Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel (se under fanen ”til 

print”) og i nedenstående tabel.  

 

Indtægtsrammeforhøjelserne er endelig til og med 2015 og estimeret for 2016 og 

frem. Reguleringsprisforhøjelserne er endelig til og med 2014 og estimeret fra 

2015 og frem. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for 

Energitilsynets løbende udmeldinger om indtægtsrammer. 
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TABEL 1 | TILLADTE STIGNINGER I INDTÆGTSRAMME OG REGULERGINSPRIS 

År Stigning i indtægtsrammen Stigning i reguleringspris  

2014  118.798 0,054 
2015  207.082 0,093 
2016  203.584 0,092 
2017  200.082 0,090 
2018  196.577 0,089 
2019  193.069 0,087 
2020  189.557 0,085 
2021  186.041 0,084 
2022  182.522 0,082 
2023  178.999 0,081 
2024  175.472 0,079 
2025  171.941 0,078 
2026  168.406 0,076 
2027  164.867 0,074 
2028  161.323 0,073 
2029  157.776 0,071 
2030  154.224 0,070 
2031  150.668 0,068 
2032  147.107 0,066 
2033  143.542 0,065 
2034  139.972 0,063 
2035  136.397 0,062 
2036  132.817 0,060 
2037  129.233 0,058 
2038  125.643 0,057 
2039  122.048 0,055 
2040  118.448 0,053 
2041  114.843 0,052 
2042  111.232 0,050 
2043  107.616 0,049 
2044  103.994 0,047 
2045  100.367 0,045 
2046  96.733 0,044 
2047  93.094 0,042 
2048  89.448 0,040 
2049  79.351 0,036 
2050  75.936 0,034 
2051  72.514 0,033 
2052  69.085 0,031 
2053  65.650 0,030 
Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er endelig til og med 2015 og estimeret for 2016 og frem. Regule-

ringsprisforhøjelsen er endelig til og med 2014 og estimeret fra 2015 og frem. Opdatering sker automa-

tisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om indtægtsrammer. 
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SAGSFREMISTILLING, SAG NR. 15/05374  

 

SEF Net har ved mails af den 19. maj 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhe-

dens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger i 

2014. 

 

SEF Net har i ansøgningen oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger af an-

lægsinvesteringen samt indsendt dokumentation for den oplyste kassationsværdi. 

Derudover har SEF Net i ansøgningen oplyst idriftsættelsesdatoen.  

 

OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN  

  2014 

Dato for idriftsættelse  27-09-2014 

Anlægssum (kr.)  3.272.438 

Demonteringsomkostninger (kr.)  541.157 

Kassationsværdi (kr.)  145.028 

 

SEF Net har ved mail den 26. maj 2015 oplyst, at der har været samgravning med 

koncernforbundet fibernetselskab på visse strækninger. Det er oplyst, at graveom-

kostningerne er fordelt ligeligt, da lavspændingskabel og fibernet er gravet ned i 

samme dybde. 

 

SEF Net oplyser i mail af den 26. maj 2015, at der ikke er foretaget reinvesteringer 

i det eksisterende net i forbindelse med samgravningen. 

 

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 17. marts sendt afgørelsen i høring hos 

SEF Net med en 14-dages høringsfrist. 

 

 

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS VURDERING 

 
SEF Net har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger i 

2014 af hensyn til forsyningssikkerheden. SEF Net har i den forbindelse ansøgt 

om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 

§ 12, stk. 1, nr. 1, jf.§ 15, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra c.  

 

Ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, der har 

virkning fra 1. januar 2011, da idriftsættelsesdatoen for anlægsinvesteringen ligger 

efter denne dato, og SEF Net har oplyst, at virksomheden ikke har foretaget bin-

dende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen  § 33, stk. 1og 3.  

 

SEF Net har oplyst, at der som følge af kabellægningen af luftledninger er opsat 

kabelskabe. På baggrund af, at virksomheden har oplyst, at denne investering er 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | FORHØJELSE AF SEF NET A/S’S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF 

NØDVENDIGE NYINVESTERINGER (15/05374) 
Side 4/4 

teknisk nødvendig for at kunne anvende det nye kabelnet, vurderer Sekretariatet 

for Energitilsynet, at disse udgør en nødvendig del af investeringen, jf. lovbe-

mærkninger til § 70, stk. 3. 

 

SEF Net har ydermere oplyst, jf. sagsfremstillingen, at der i forbindelse med ka-

bellægningsprojektet er foretaget samgravning med koncernforbunden virksom-

hed. SEF Net har i den forbindelse oplyst, at samgravningsomkostningerne er for-

delt 50/50, da kablerne er gravet i samme dybde. Sekretariatet lægger disse oplys-

ninger til grund og vurderer således, at omkostningsfordelingen lever op til Elfor-

syningslovens § 46, og Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010, pkt. 9
1
. 

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af hensynet til forsyningssikkerhed, at kabel-

lægningerne foretaget af SEF Net kan betragtes som en nødvendige nyinvestering 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra c. Sekretariatet forhø-

jer derfor SEF Nets reguleringspris, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1 i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af SEF Net indsendte 

oplysninger er korrekte. 

 

Sekretariatet er desuden ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, 

hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsy-

ningslovens § 46. 

 

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 lovgrundlag 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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Schrøder 

 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 54 25 

mss@energitilsynet.dk 

 
1 http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/fordeling-af-graveomkostninger-ved-samgravning/ 


