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Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S’ indtægts-
ramme  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Ærø 

Elforsyning Net A/S (herefter Ærø Elforsyning) om forhøjelse af virksom-

hedens indtægtsramme som følge af en nødvendig nyinvestering, jf. be-

kendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for net-

virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsy-

ningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004) og be-

kendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for net-

virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsy-

ningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010). Ærø Elfor-

syning fusionerede den 1. januar 2014 med Syd Energi med Syd Energi 

Net A/S som det fortsættende selskab. 

Ærø Elforsynings ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger i årene 

2008 og 2010, og virksomheden har oplyst, at kabellægningen er gennem-

ført af hensyn til forsyningssikkerheden. 

Ansøgningen drejer sig om følgende anlægsinvesteringer: 

Kabellægningen 2008 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 1,9 km 60 kV-

kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 60 kV-

luftledning. 

Kabellægningen 2010 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 2,7 km 0,4 kV-

kabelforbindelse og 24 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 2,6 

km 0,4 kV-luftledning. 

1 Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender at Ærø Elforsyning Net A/S’ 

anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2008 og 2010, 

er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004 § 2, nr. 13, litra a og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 

§ 2, nr. 18, litra c.  

Dato: 18. december 2014 

 

Sag: 12/05418 

/KSB 
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Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S’ ind-

tægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i den-

ne afgørelse. 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S’ ind-

tægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i den-

ne afgørelse, for kabellægningen idriftsat i 2010 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 4, 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 Syd Energi 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 § 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Ener-

gitilsynet 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 335/2011, § 

29, stk. 3. 

  

                                                 
1
 Sekretariatet bemærker, at såfremt denne afgørelses forhøjelser indgår i en udmelding i 

2015, kan forhøjelserne for 2005-2014 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 Syd Energi Net 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 Sagsfremstilling 

 

2.1 Sagsforløb  

Ærø Elforsyning har ved mail af 22. december 2011 ansøgt om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat 

nye anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2008 og 

2010. 

 

Syd Energi har ved mail af 3. oktober 2014 fremsendt dokumentation for 

kassationsværdien af de demonterede anlæg. 

 

For kabellægningen idriftsat i 2008 er kassationsværdien for de demontere-

de anlæg modregnet demonteringsomkostningerne.  

 

Ved mail af 3. oktober 2014 og 8. oktober 2014 har Syd Energi fremsendt 

begge idriftsættelsesmåneder for investeringerne. 

 

Syd Energi har ved mail af 3. oktober 2014 oplyst, at det ikke er muligt, at 

oplyse nøjagtige idriftsættelsesdatoer for kabellægningen i 2008, men alene 

idriftsættelsesmåneden. Syd Energi har i den forbindelse garanteret, at der 

var sat spænding på strækningen inden den 15. i den pågældende måned. 

For kabellægningen idriftsat i 2010 har Syd Energi oplyst de økonomiske 

idriftsættelsesdatoer for strækningen, og virksomheden har bekræftet, at de 

økonomiske idriftsættelsesdatoer ligger senere end datoen, hvorfra der er sat 

spænding på nettet. Sekretariatet for Energitilsynet har på den baggrund 

udregnet den vægtede idriftsættelsesdato. 

 

Tabel 1. Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

 2008 2010 

Tidspunkt for idriftsættelse
*
 01-05-08 01-09-10 

Anlægssum (kr.) 2.268.260 2.203.806 

Demonteringsomkostninger (kr.)
** 

Kassationsværdi 

87.577 

0 

61.501 

4.073 
*
Tidspunkt for idriftsættelse er beregnet som et vægtet gennemsnit af delinvesteringernes 

idriftsættelsesdatoer for kabellægningen i 2010 
**

Kassationsværdien for den i 2008 idriftsatte kabellægning er modregnet i demonterings-
omkostningerne for investeringen 
Kilde: Ærø Elforsyning Net A/S og Syd Energi Net A/S. 

Af tabel 1 fremgår, at Ærø Elforsyning har oplyst, at anlæggene har en an-

lægssum på kr. 2.268.260 i 2008 og kr. 2.203.806 i 2010. Det fremgår desu-

den af tabellen, at Ærø Elforsyning har afholdt omkostninger på kr. 87.577 i 

2008 og kr. 61.501 i 2010 til demontering af eksisterende anlæg. Derudover 

fremgår det, at kassationsværdien for det demonterede anlæg i 2010 var på 

kr. 4.073. Det bemærkes, at kassationsværdien af de demonterede anlæg er 
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modregnet i demonteringsomkostningerne i forbindelse med kabellægnin-

gen i 2008.  

Syd Energi har oplyst ved mail den 27. september 2014, at der er foretaget 

samgravning i forbindelse med kabellægningen idriftsat i 2010. Syd Energi 

har i den forbindelse oplyst, at samgravningsomkostningerne er fordelt ud 

fra et princip, hvor omkostningerne bliver fordelt pr. ledningsejer med dyb-

detillæg. Hvis der f.eks. har været tre ledningsejere i samme dybde bliver 

omkostningerne 1/3 til hver ledningsejer. 

 

2.2 Høring 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 13. november 2014 sendt afgørelsen 

i høring hos Syd Energi med en 14 dages høringsfrist. 

 

Syd Energi har ved mail den 27. november 2014 indsendt et høringssvar til 

sekretariatet. Af høringssvaret fremgår det, at Syd Energi er uenig i sekreta-

riatets vurdering af, at Syd Energi/Ærø Elforsyning ikke har dokumenteret, 

at der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 

2008 for kabellægningsprojektet idriftsat i 2010. Det fremgår af høringssva-

ret, at virksomheden mener at have dokumenteret, at der er foretaget bin-

dende økonomiske dispositioner vha. referat af et bestyrelsesmøde den 10. 

december 2004. 

 

Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke har dokumenteret, at 

det konkrete projekt er blevet omtalt ved førnævnte bestyrelsesmøde. Det er 

sekretariatets vurdering, at det af beslutningsreferatet for det pågældende 

bestyrelsesmøde alene fremgår, at virksomhedens salg af Elsam aktier skal 

finansiere fremtidige kabellægninger af luftledninger. Dette finder sekretari-

atet ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at der er foretaget bindende 

økonomiske dispositioner for denne specifikke kabellægning inden den 8. 

oktober 2008. 

 

Derudover påtaler Syd Energi også sekretariatets vurdering af, at signal- og 

overvågningskabler ikke er en del af den nødvendige nyinvestering, og at 

omkostningerne hertil ikke fører til en indtægtsrammeforhøjelse. Syd Energi 

skriver i høringssvaret, at virksomheden er uenig i sekretariatets vurdering 

af, at signal- og overvågningskabler ikke er en teknisk nødvendighed for 

anvendelsen af kabelnettet. Syd Energi mener, at omkostningerne til signal- 

og overvågningskablerne skal indgå i den nødvendige nyinvestering som en 

del af kabellægningen.  

 

Sekretariatet har adresseret denne del af virksomhedens høringssvar i afsnit-

tet, ”Sekretariatets vurdering”. 
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Sekretariatet har den 18. december 2014 sendt Syd Energi den endelige af-

gørelse. 

 

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 de anlægsinvesteringer, som denne afgørelse omhandler, 

har Ærø Elforsyning oplyst, at den ene del, som virksomhedens ansøgning 

vedrører, blev idriftsat i maj 2008, og at virksomheden har dermed foretaget 

bindende økonomiske dispositioner vedrørende denne del inden den 8. ok-

tober 2008. Sekretariatet for Energitilsynet behandler derfor denne del af 

ansøgningen efter den på dispositionstidspunktet gældende indtægtsramme-

bekendtgørelse 1520/2004. 

For anlægsinvesteringen, der blev idriftsat i 2010 har virksomheden ikke 

kunnet dokumentere, at virksomheden har foretaget bindende økonomiske 

dispositioner inden den 8. oktober 2008, hvorfor denne del bliver behandlet 

efter den på idriftsættelsestidspunktet gældende indtægtsrammebekendtgø-

relse 1294/2010.  

Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendt-

gørelse 1520/2004 og 1294/2010 regulere indtægtsrammen for virksomhe-

der, der er omfattet af indtægtsrammereguleringen i elforsyningslovens ka-

pitel 10. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinveste-

ringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1 og indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 § 15, stk. 1. Dette sker ved indtægtsrammeforhøjelser, jf. § 70, 

stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 

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

2012. 
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Nødvendige nyinvesteringer er i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 

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

relsens § 2, nr. 13: 

 
”Nødvendige nyinvesteringer: 
a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væ-

sentlige samfundsmæssige hensyn. 
b)  Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige 

virksomhed, jf. elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 8. 
c)  Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige for-

stærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere 
eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder.” 

I indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 er nødvendige nyinvesteringer 

beskrevet i § 2, nr. 18: 
 

Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 8, 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 

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 1520/2004 § 13, stk. 2 og indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, § 15, stk. 3. 

I Elforsyningslovens § 70, stk. 3 fremgår det: 
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”Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der indgår som en in-

tegreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samle-

de anlæg nødvendig og væsentlig øget kapacitet og ydeevne. […]” 

 

Af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 

fremgår: 

 
”Udskiftning eller ændring af tilknyttede tekniske anlæg i forbindelse med kabellæg-
ning af luftledninger giver ikke anledning til forhøjelse af indtægtsrammen, med mindre 
udskiftningen eller ændringen er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye 
kabelnet.” 

 

Af samme bemærkninger: 

Vedligeholdelse, levetidsforlængelse af og reinvesteringer i distributionsnettet og regio-

nale transmissionsnet med tilhørende tekniske anlæg, som primært udføres af hensyn til 

anlæggets løbende drift, kan derfor ikke begrunde en forhøjelse af virksomhedens ind-

tægtsramme, heller ikke selv om de, i kraft af den teknologiske udvikling, medfører en 

vis opgradering af anlægget. 

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, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 22, stk. 2: 

”Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige pris og dens årlige 
reguleringspris henholdsvis en difference mellem de faktiske indtægter for at stille net 
til rådighed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. stk. 1, nr. 5, eller ændrede for-
hold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været sæn-
ket, jf. stk. 1, nr. 4, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens pri-
ser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det regule-
ringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.” 

Energitilsynet har ved ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsramme-

udmeldinger 2005-2011 (rammenotat)” tilkendegivet principper til anven-

delse ved administration af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne. 

Principperne indebærer, at:  

”- 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 for Energitilsynet vurderer derfor, at dis-
se forhøjelser skal kunne opkræves, uanset at der kan blive tale om opkrævning af diffe-
rencer, der går tilbage 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.” 
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3 Vurdering 
 

3.1 Anlægsinvesteringen udgør en nødvendig nyinvestering 

Ærø Elforsyning har oplyst, at anlægsinvesteringen omfatter kabellægning 

af luftledninger, der er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden. Sekre-

tariatet for Energitilsynet vurderer, at virksomhedens samgravning i forbin-

delse med kabellægningen i 2010 har fordelt omkostninger ligeligt og i 

overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 om 

”Fordeling af graveomkostninger ved samgravning”
5
. På den baggrund 

finder sekretariatet, at anlægsinvesteringen idriftsat i 2010 er en nødvendig 

nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra 

c. 

 

 

For så vidt angår investeringen idriftsat i 2008 har Ærø Elforsyning/Syd 

Energi oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2008 også er idrift-

sat signal- og overvågningskabler.  

 

I det følgende vil sekretariatet vurdere, om delinvesteringen i signal- og 

overvågningskabler er en nødvendig nyinvestering. 

Som det fremgår af afsnittet ”Lovgrundlag” gør det sig gældende i lovbe-

mærkningerne til elforsyningsloven § 70, stk. 3:  

 

Vedligeholdelse, levetidsforlængelse af og reinvesteringer i distributionsnettet og regio-

nale transmissionsnet med tilhørende tekniske anlæg, som primært udføres af hensyn til 

anlæggets løbende drift, kan derfor ikke begrunde en forhøjelse af virksomhedens ind-

tægtsramme, heller ikke selv om de, i kraft af den teknologiske udvikling, medfører en 

vis opgradering af anlægget. [sekretariatets understregning] 

Virksomheden har oplyst, at signal- og overvågningskablerne er nødvendige 

for anvendelsen af det nye kabelnet. Virksomheden har uddybet, at investe-

ringen muliggør fjernstyring, hurtigere udkobling og overvågning af kabel-

strækningen for hotspots. 

 

Sekretariatet anerkender, at Ærø Elforsyning/Syd Energi generelt er forplig-

tet til at foretage en overvågning af nettet. Ærø Elforsyning har dog også 

haft denne forpligtelse ved indtægtsrammens fastlæggelse i 2004. Overvåg-

ningsforpligtelsen er dermed afspejlet i Ærø Elforsynings indtægtsramme, 

idet Ærø Elforsyning også i 2004 må antages at have afholdt omkostninger 

til overvågning af denne strækning. Derudover er det sekretariatets opfattel-

se, at signal- og overvågningskabler er én blandt flere teknologiske mulig-

                                                 
5
 Afgørelsen kan findes på: 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/fordeling-af-

graveomkostninger-ved-samgravning/ 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/fordeling-af-graveomkostninger-ved-samgravning/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/fordeling-af-graveomkostninger-ved-samgravning/
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heder for opfyldning af denne forpligtelse, og at de er et led i den løbende 

teknologiske udvikling af overvågningsopgaven, der har fundet sted siden 

2004. En teknologisk opgradering til varetagelse af denne forpligtelse i for-

hold til den løsning af opgaven, der inden kabellægningen blev anvendt på 

luftledningerne, kan efter sekretariatets vurdering ikke begrunde en ind-

tægtsrammeforhøjelse.  

 

Endvidere, er det sekretariatets opfattelse, at investeringer i signal- og over-

vågningskabler kan medføre både driftsøkonomiske såvel som samfunds-

økonomiske gevinster, og at virksomheden får del i denne gevinst gennem 

besparelser i form af faldende driftsomkostninger til manuel overvågning af 

nettet. 

 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at investeringerne i signal- og 

overvågningskabler ikke er en del af den nødvendige nyinvestering, men at 

signal- og overvågningskabler derimod er idriftsat for at løse en opgave, der 

også blev udført for det erstattede anlæg i 2004. Sekretariatet vurderer der-

for, at denne investering skal afholdes inden for virksomhedens eksisterende 

indtægtsramme. 

 

Sekretariatet har derfor ekskluderet signal- og overvågningskablerne fra 

Ærø Elforsynings anlægsinvestering og finder, at de resterende dele af an-

lægsinvesteringen idriftsat i 2008 er nødvendige nyinvesteringer, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra a. 

 

3.2 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering idriftsat i 2008 

 

Den nødvendige nyinvestering forrentes over hele investeringens levetid 

med den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet be-

nytter gennemsnittet af den lange byggeobligationsrente for det år, hvori 

anlægsinvesteringen er idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte for-

rentningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2008 til 7,50 pct. 

Den årlige forhøjelse af Ærø Elforsyning’ indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets 

reguleringsmæssige anlægssaldo: 

Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – nutidsværdi 

af sparede driftsomkostninger – nutidsværdi af nye ind-

tægter + nutidsværdi af nye driftsomkostninger 

Reg. anlægssaldo = kr. 2.268.260 + kr.87.577 - kr.301.145 - kr. 0 + kr. 

574.217 

Reg. anlægssaldo = kr. 2.628.909 
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Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes en stigning i den leverede 

mængde el, der fører til nye indtægter. Nutidsværdien af de nye og sparede 

driftsomkostninger på hhv. kr. 574.217 og kr. 301.145 er beregnet ud fra en 

standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 

fyrreårige levetid. Den årlige afskrivning er dermed:  

Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 40 år  

 = kr. 2.628.909 / 40 

 = kr. 65.723 

Da maj 2008 er oplyst som vægtet idriftsættelsesmåned, får Ærø Elforsy-

ning forrentning af investeringen for otte måneder af reguleringsåret 2008
6
. 

Indtægtsrammen for 2008 forhøjes således med forrentning for (8/12) af året 

samt hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2008  = 0,0750 * kr. 2.628.909 = kr. 197.168 

Δindtægtsramme2008  = (8/12)(årlig forrentning) + afskrivning 

 = (8/12)(kr. 197.168) + kr. 65.723 

 = kr. 131.445 + kr. 65.723 

 =  kr. 197.168 

For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen og afskriv-

ningen for hele året. 

Den årlige afskrivning og forrentning for investeringens levetid fremgår af 

kolonne 2 og 3 i tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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Tabel 2. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den 

nødvendige nyinvestering i 2008, set i forhold til den oprindelige ramme (2008-2047) 

År Forrentning Afskrivning Indtægtsrammeforhøjelse
 

2008 131.445 65.723 197.168 

2009 192.239 65.723 257.962 

2010 187.310 65.723 253.032 

2011 182.381 65.723 248.103 

2012 177.451 65.723 243.174 

2013 172.522 65.723 238.245 

2014 167.593 65.723 233.316 

2015 162.664 65.723 228.386 

2016 157.735 65.723 223.457 

2017 152.805 65.723 218.528 

2018 147.876 65.723 213.599 

2019 142.947 65.723 208.670 

2020 138.018 65.723 203.740 

2021 133.088 65.723 198.811 

2022 128.159 65.723 193.882 

2023 123.230 65.723 188.953 

2024 118.301 65.723 184.024 

2025 113.372 65.723 179.094 

2026 108.442 65.723 174.165 

2027 103.513 65.723 169.236 

2028 98.584 65.723 164.307 

2029 93.655 65.723 159.378 

2030 88.726 65.723 154.448 

2031 83.796 65.723 149.519 

2032 78.867 65.723 144.590 

2033 73.938 65.723 139.661 

2034 69.009 65.723 134.732 

2035 64.080 65.723 129.802 

2036 59.150 65.723 124.873 

2037 54.221 65.723 119.944 

2038 49.292 65.723 115.015 

2039 44.363 65.723 110.086 

2040 39.434 65.723 105.156 

2041 34.504 65.723 100.227 

2042 29.575 65.723 95.298 

2043 24.646 65.723 90.369 

2044 19.717 65.723 85.440 

2045 14.788 65.723 80.510 

2046 9.858 65.723 75.581 

2047 4.929 65.723 70.652 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

3.3 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering idriftsat i 2010 
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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. Sekretariatet har beregnet den tilladte 

forrentningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i september 2010 

til 5,18 pct. 

Den årlige forhøjelse af Ærø Elforsynings indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets 

reguleringsmæssige anlægssaldo: 

Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – kassations-

værdi – nutidsværdi af sparede driftsomkostninger  

Reg. anlægssaldo = kr. 2.203.806 + kr. 61.501 - kr.4.073 - kr. 88.324 

Reg. anlægssaldo = kr. 2.172.909 

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 88.324 

er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægs-

aktiv. De standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 

23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 

fyrreårige levetid. 

Da levetiden for de demonterede 0,4 kV-luftledninger er 35 år, skal værdien 

af demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassati-

onsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger 

alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 

35 leveår.  

I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(Anlægssum + demonteringsomkostninger – 

kassationsværdi – nutidsværdi af sparede levetids-

forlængende omkostninger)(1/35) 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(kr. 2.203.806) + kr. 61.501 – kr. 4.073 – kr. 

88.324)(1/35) 

Årlig afskrivning1-35 =  kr. 54.212 

I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning: 

Årlig afskrivning36-40 = (5/40)(Anlægssum)(1/5) 
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Årlig afskrivning36-40 = (5/40)(kr. 2.203.806)(1/5) 

Årlig afskrivning36-40  = kr. 55.095 

Da den 1. september 2010 er oplyst som vægtet idriftsættelsesdato, får Ærø 

Elforsyning forrentning af investeringen for fire måneder af reguleringsåret 

2010
7
. Indtægtsrammen for 2010 forhøjes således med forrentning for 

(4/12) af året samt hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2010  = 0,0518 * kr. 2.172.909 = kr. 112.557 

Δindtægtsramme2010  = (4/12)(årlig forrentning) + afskrivning 

 = (4/12)(kr. 112.557) + kr. 54.212 

 = kr. 91.731 

For de resterende 39 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 fire måneder. 

Løbende nettoomkostninger2010 = (4/12)(nye driftsomkostninger – sparede 

driftsomkostninger – nye indtægter) 

Løbende nettoomkostninger2010  = (4/12)(kr. 6.234 – kr. 11.317) 

Løbende nettoomkostninger2010  = kr. -1.695 

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 

Syd Energi har oplyst. 

                                                 
7
 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er 

større end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bli-

ver nettoværdierne af de løbende omkostninger negative. 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at Ærø Elforsynings og senere 

Syd Energis indtægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er an-

givet i kolonne 4 i tabel 4, dog korrigeret som følge af, at de løbende netto-

omkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i regu-

leringsprisindekset, jf. § 15 i indtægtsrammebekendtgørelse 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 regule-

ringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdier-

ne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil 

de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, 

så de følger de realiserede løn- og prisstigninger. 
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Tabel 3. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den 

nødvendige nyinvestering i 2010, set i forhold til den oprindelige ramme (2010-2049) 

År 
Forrentning og 

afskrivning 
Driftsomkostninger Indtægtsrammeforhøjelse

 

2010 91.731 -1.695 90.037 

2011 163.961 -5.327 158.634 

2012 161.153 -5.478 155.675 

2013 158.344 -5.574 152.770 

2014 155.536 -5.585 149.952 

2015 152.728 -5.752 146.976 

2016 149.920 -5.925 143.995 

2017 147.112 -6.102 141.009 

2018 144.303 -6.285 138.018 

2019 141.495 -6.474 135.021 

2020 138.687 -6.668 132.019 

2021 135.879 -6.868 129.011 

2022 133.071 -7.074 125.996 

2023 130.262 -7.287 122.976 

2024 127.454 -7.505 119.949 

2025 124.646 -7.730 116.916 

2026 121.838 -7.962 113.876 

2027 119.030 -8.201 110.829 

2028 116.221 -8.447 107.774 

2029 113.413 -8.701 104.713 

2030 110.605 -8.962 101.644 

2031 107.797 -9.230 98.566 

2032 104.989 -9.507 95.481 

2033 102.180 -9.793 92.388 

2034 99.372 -10.086 89.286 

2035 96.564 -10.389 86.175 

2036 93.756 -10.701 83.055 

2037 90.948 -11.022 79.926 

2038 88.139 -11.352 76.787 

2039 85.331 -11.693 73.638 

2040 82.523 -12.044 70.479 

2041 79.715 -12.405 67.310 

2042 76.907 -12.777 64.130 

2043 74.098 -13.160 60.938 

2044 71.290 -13.555 57.735 

2045 69.365 -13.962 55.403 

2046 66.511 -14.381 52.130 

2047 63.657 -14.812 48.845 

2048 60.803 -15.256 45.547 

2049 57.949 -15.714 42.235 

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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3.4 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af nød-

vendige nyinvesteringer idriftsat i 2008 og 2010 

De samlede forhøjelser af Ærø Elforsynings og senere Syd Energis ind-

tægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer i perioden 2008 og 

2010 fremgår af tabel 4. 
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Tabel 4. Tilladte årlige stigninger i kr. i virksomhedens indtægtsramme, som følge af 

de nødvendige nyinvesteringer i 2008 og 2010. 

År 2008 2010 Samlet 

2008 197.168 0 197.168 

2009 257.962 0 257.962 

2010 253.032 90.037 343.069 

2011 248.103 158.634 406.737 

2012 243.174 155.675 398.849 

2013 238.245 152.770 391.015 

2014 233.316 149.952 383.267 

2015 228.386 146.976 375.362 

2016 223.457 143.995 367.452 

2017 218.528 141.009 359.537 

2018 213.599 138.018 351.617 

2019 208.670 135.021 343.691 

2020 203.740 132.019 335.759 

2021 198.811 129.011 327.822 

2022 193.882 125.996 319.878 

2023 188.953 122.976 311.929 

2024 184.024 119.949 303.973 

2025 179.094 116.916 296.010 

2026 174.165 113.876 288.041 

2027 169.236 110.829 280.065 

2028 164.307 107.774 272.081 

2029 159.378 104.713 264.090 

2030 154.448 101.644 256.092 

2031 149.519 98.566 248.086 

2032 144.590 95.481 240.071 

2033 139.661 92.388 232.049 

2034 134.732 89.286 224.018 

2035 129.802 86.175 215.978 

2036 124.873 83.055 207.928 

2037 119.944 79.926 199.870 

2038 115.015 76.787 191.802 

2039 110.086 73.638 183.724 

2040 105.156 70.479 175.636 

2041 100.227 67.310 167.537 

2042 95.298 64.130 159.428 

2043 90.369 60.938 151.307 

2044 85.440 57.735 143.175 

2045 80.510 55.403 135.913 

2046 75.581 52.130 127.711 

2047 70.652 48.845 119.497 

2048 0 45.547 45.547 

2049 0 42.235 42.235 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De samlede tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2010 til og 
med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 
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Sekretariatet godkender, at Ærø Elforsynings og senere Syd Energis ind-

tægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i 

tabel 4. 

Sekretariatet tager ved godkendelsen forbehold for, at de af Ærø Elforsyning 

og Syd Energi indsendte oplysninger er korrekte. 

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Syd Energi 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 § 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, jf. § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og 

Energitilsynet 2013. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestem-

melser. 

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. 

Ærø Elforsyning har i forbindelse med virksomhedens reguleringsregnskab 

for 2008-2013 indberettet virksomhedens leverede mængde el i årene. De 

leverede mængder fremgår af tabel 5. 
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Tabel 5. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2008 31.596.526 

2009 31.660.298 

2010 34.776.200 

2011 33.085.354 

2012 32.775.054 

2013 34.109.300 

Kilde: Ærø Elforsyning Net A/S 

For 2008-2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stig-

ning i virksomhedens reguleringspris til: 

 

Δreguleringspris2008   = kr.197.168 / 31.596.526 kWh 

 = 0,624 øre/kWh 

Δreguleringspris2009   = kr.257.962 / 31.660.298 kWh 

 = 0,815 øre/kWh 

Δreguleringspris2010 = kr. 343.069 / 34.776.200 kWh  

 = 0,987 øre/kWh 

Δreguleringspris2011 = kr. 406.737 / 33.085.354 kWh  

 = 1,229 øre/kWh 

Δreguleringspris2012 = kr. 398.849 / 32.775.054 kWh  

 = 1,217 øre/kWh 

Δreguleringspris2013 = kr. 391.015  / 34.109.300 kWh  

 = 1,146 øre/kWh 

Sekretariatet for Energitilsynet har således beregnet den tilladte stigning i 

virksomhedens reguleringspris til 0,624 øre/kWh i 2008, 0,815 øre/kWh i 

2009, 0,987 øre/kWh i 2010, 1,229 øre/kWh i 2011, 1,217 øre/kWh i 2012 

og 1,146 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. 
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Tabel 6. Tilladte stigninger i reguleringsprisen (estimater for 2014 og frem) 

År 
Tilladt stigning i indtægtsrammen 

(kr.) 

Tilladt stigning i reguleringsprisen 

(øre/kWh) 

2008 197.168 0,624 

2009 257.962 0,815 

2010 343.069 0,987 

2011 406.737 1,229 

2012 398.849 1,217 

2013 391.015 1,146 

2014 383.267 1,124 

2015 375.362 1,100 

2016 367.452 1,077 

2017 359.537 1,054 

2018 351.617 1,031 

2019 343.691 1,008 

2020 335.759 0,984 

2021 327.822 0,961 

2022 319.878 0,938 

2023 311.929 0,914 

2024 303.973 0,891 

2025 296.010 0,868 

2026 288.041 0,844 

2027 280.065 0,821 

2028 272.081 0,798 

2029 264.090 0,774 

2030 256.092 0,751 

2031 248.086 0,727 

2032 240.071 0,704 

2033 232.049 0,680 

2034 224.018 0,657 

2035 215.978 0,633 

2036 207.928 0,610 

2037 199.870 0,586 

2038 191.802 0,562 

2039 183.724 0,539 

2040 175.636 0,515 

2041 167.537 0,491 

2042 159.428 0,467 

2043 151.307 0,444 

2044 143.175 0,420 

2045 135.913 0,398 

2046 127.711 0,374 

2047 119.497 0,350 

2048 45.547 0,134 

2049 42.235 0,124 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2008 til og med 2014 
og estimeret fra 2015 og fremefter. De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for 
årene 2008 til og med 2013 og estimeret for 2014 og fremefter. 
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Sekretariatet for Energitilsynet vil årligt korrigere tallene i yderste højre 

kolonne i tabel 6, således at de tilladte forhøjelser i virksomhedens regule-

ringspris følger udviklingen i virksomhedens leverede mængde el for perio-

den 2008-2049. 

4 Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender at Ærø Elforsyning Net A/S’ an-

lægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2008 og 2010, er 

nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 

2, nr. 13, litra a og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, 

litra c.  

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S’ ind-

tægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i den-

ne afgørelse. 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S’ ind-

tægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i den-

ne afgørelse, for kabellægningen idriftsat i 2010 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 4, 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 Syd Energi 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 § 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Ener-

gitilsynet 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. 
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5 Afsluttende bemærkninger 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Ærø Elforsyning 

og Syd Energi indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretaria-

tet forbehold for, at Ærø Elforsyning i forbindelse med omtalte nødvendige 

nyinvestering ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart, der 

ikke er oplyst i forbindelse med sagsbehandlingen og dermed ikke er fra-

trukket anlægssummen. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst 

og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummen, bortfalder denne afgørel-

se. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden 

kommer til at bidrage til finansieringen af projektet, skal dette dokumenteres 

overfor sekretariatet uden unødig forsinkelse, så beløbene i afgørelsen kan 

korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen 

bortfalder, kan Syd Energi indgive en ny ansøgning om forhøjelse af virk-

somhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal Syd 

Energi skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at sekretariatet med denne afgø-

relse ikke afskriver sig fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de 

benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslo-

vens § 46. 
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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: 41 71 53 66 
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