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AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ IND-

TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Thy-Mors 

Energi Elnet A/S (herefter Thy-Mors) om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægts-

rammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 1294 af 

24. november 2010 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010). 

 

Thy-Mors’ ansøgning indeholder følgende projekter: 

FORSTÆRKNING – TRANSFORMER 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 1 stk. 60/10 kV transformer. Der er i 

den forbindelse demonteret 1 stk. 60/10 kV transformer. 

NYUDSTYKNINGER 

Anlægsinvesteringen består af følgende nyudstykninger: 

1. Stenbjerg parken, 14 grunde, 0 tilslutning 

2. Nørgårsvej, 4 grunde, 1 tilslutning 

3. Mynthevej, 14 grunde, 14 tilslutninger 

4. Rønnebærvej, 17 grunde, 0 tilslutninger 

5. Lyngby, 10 grunde, 4 tilslutninger 

Der henvises i det efterfølgende til numrene. 

KABELLÆGNING, 0,4 KV OG 10 KV 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 43,7 km 10 kV-kabelforbindelse, 7 km 

0,4 kV-kabelforbindelse, 34 stk. 10/0,4 kV stationer, 34 stk. transformere og 93 

stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 49,2 km 10 kV-luftledning, 

7,0 km 0,4 kV-luftledning, 36 stk. 10/0,4 kV netstationer og 36 stk. transformere. 

FORSTÆRKNING – NET  

Anlægsinvesteringen består af etablering af 6,2 km 10 kV-kabelforbindelse, 4,2 

km 0,4 kV-kabelforbindelse, 25 stk. kabelskabe, 6 stk. netstationer og 12 stk. 

transformere. Der er i den forbindelse demonteret 5 stk. transformere. 

 

Anlægsinvesteringerne er idriftsat 2010. 

 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

 

Side 2/21 

AFGØRELSE AF SAG 12/05812 OM FORHØJELSE AF THY-MORS 

ENERGI ELNET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

På baggrund af sagsfremstillingen træffer Sekretariatet for Energitilsynet med 

nedenstående begrundelse afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnet A/S’ kabellæg-

ning af luftledninger i 2010 er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c og litra e. 

 

På baggrund af sagsfremstillingen træffer Sekretariatet for Energitilsynet med 

nedenstående begrundelse derudover afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnet A/S’ 

investeringer, som er nyudstykninger, ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. ind-

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

 

’Forstærkning – Net’, og ’Forstærkning – Transformer’ er ikke afgjort da disse er 

trukket tilbage, jf. sagsfremstillingen. 

 

Sekretariatet forhøjer Thy-Mors’ reguleringspris med de værdier, der fremgår af 

Tabel 4 kolonne 3, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendt-

gørelse 1294/2010. Forhøjelserne vil løbende blive korrigeret for den faktiske 

udvikling i virksomhedens leverede mængde elektricitet samt for den faktiske 

udvikling i reguleringsprisindekset. 

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 12/05812 

Thy-Mors ansøgte ved mail af 7. februar 2012 om de på side 1 i denne afgørelse 

nævnte projekter. Thy-Mors har løbende fremsendt korrektioner til disse ansøg-

ninger, og svaret på spørgsmål fra sekretariatet i perioden 3. marts 2014 og frem til 

denne afgørelse. 

 

Thy-Mors har trukket følgende projekter ud af ansøgningen: 

’Forstærkning - Transformer’, ved mail af 31. oktober 2014.  

’Nyudstykning, Myntevej’ ved mail af 12. maj 2015. 

’Forstærkning – Net’ ved mail af 30. juni 2015. 

 

Thy-Mors har i ansøgningerne, og i mails af 9. september 2014, 27. februar 2015, 

10. marts 2015 og 12. maj 2015 oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og 

kassationsværdi, samt indsendt dokumentation for de oplyste kassationsværdier. 

 

Thy-Mors har i ansøgningerne, og ved mail af 15. december 2014 oplyst de for-

skellige projekters idriftsættelsesdatoer. Sekretariatet har på baggrund af de oply-

ste idriftsættelsesdatoer beregnet en vægtet idriftsættelsesdato for investeringer, 

hvor idriftsættelsen er sket løbende (kabellægning i 2010), jf. § 12, stk. 3 i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Datoerne for idriftsættelse fremgår af Ta-

bel 1. 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM NØDVENDIGE NYINVESTERIN-

GER I 2010 

 Kabellægning Nyudstykning 

Projekt 1 

Nyudstykning 

Projekt 2 

Nyudstykning 

Projekt 4 

Nyudstykning 

Projekt 5 

Vægtet dato for idriftsættelse* 19-09-2010 28-07-2010 01-06-2010 25-06-2010 24-11-2010 

Anlægssum (kr.)  18.085.314   165.570 55.235 88.528 641.908 

Demonteringsomkostninger 

(kr.)** 

 1.436.745   -    - - - 

Kassationsværdi (kr.)  1.700.167   -    - - - 

Kilde: Thy-Mors Energi Elnet A/S og Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: * Den vægtede idriftsættelsesdato er beregnet på baggrund at de oplyste idriftsættelsesdatoer for 

ansøgningernes delinvesteringer for kabellægning i 2010 

FOR KABELLÆGNING 

I 2010 har der for flere delstrækninger af 0,4 kV-kabellægningen i været samgrav-

ning med Thy-Mors Energi Fibernet A/S, Thisted Kommune (gedelys), Morsø 

Kommune (gadelys) og TDC (telefon), og for delstrækninger af 10 kV-

kabellægningen været samgravning med Thy-Mors Energi Fibernet A/S og Morsø 

Kommune (gadelys). Det fremgår af mail af 30. oktober 2014, at omkostninger til 

gravearbejde er ligeligt fordelt mellem forskellige ledningsejere, med eventuelle 

dybdetillæg. I mail af 14. juli 2015 oplyser Thy-Mors, at samgravning med 3. part 

er foretaget på markedsmæssige vilkår. 

 

Thy-Mors oplyser i mail af 31. oktober 2014, at der ikke i forbindelse med kabel-

lægningerne er foretaget reinvesteringer i nettet. 

 

Thy-Mors redegør i mail af 1. juni 2015 for forskelle i længden af de idriftsatte og 

demonterede strækninger. 

 

Thy-Mors har i mail af den 15. juni 2015 redegjort for kassationsværdien for an-

læg, og omkostningerne til kabelskabe. 

FOR NYUDSTYKNINGER 

Thy-Mors oplyser i mail af 15. december 2014, at nyudstykningerne projekt 1-4 er 

foretaget i overensstemmelse med lokalplaner. Thy-Mors fremsender i samme 

forbindelse økonomiske modeller for de 5 nyudstykninger. 

 

I mail af 29. januar fremsender Thy-Mors lokalplaner for projekt 1-4, og oplyser at 

projekt 5 er en privat udstykning uden lokalplan. 

 

I mail af 15. december 2014 oplyser Thy-Mors, at der i forbindelse med projekt 2 

har været samgravning med koncernforbundet virksomhed (Thy-Mors Energi Fi-

bernet A/S) og 3. part (TDC). I samme mail oplyses at omkostninger til samgrav-

ning er ligeligt fordelt mellem forskellige ledningsejere, med eventuelle dybdetil-

læg. I mail af 14. juli 2015 oplyser Thy-Mors, at samgravning med 3. part er fore-

taget på markedsmæssige vilkår. 
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Thy-Mors oplyser i mail af 15. december 2014, at de nye udstykninger ligger in-

den for Thy-Mors forsyningsområde. I mail af 2. februar 2015 oplyses det, at pro-

jekt 5 er fjernt beliggende, og fører strøm til et område der ikke tidligere tilsluttet 

nettet. 

 

Thy-Mors sender i mail af 19. oktober 2015 yderligere oplysninger om beliggen-

heden for projekt 5. 

 

Thy-Mors præciserer i mail af 19. oktober 2015 antal etablerede nyudstykninger, 

antal tilslutninger, og det forventede fremtidige antal tilslutninger. 

HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 2. november 2015 sendt afgørelsen i høring 

hos Thy-Mors med en 14-dages høringsfrist. 

 

Thy-Mors har d. 17. november 2015 via mail afgivet høringssvar, hvori det pointe-

res, at der i forhold til afgørelserne angående kabellægningen ikke er nogle be-

mærkninger. Der er dog bemærkninger til afgørelserne omkring nytilslutninger, 

idet det bemærkes, at definition af større byudviklingsprojekter ikke synes at have 

taget højde for byudviklingsprojekter, der udvikles over tid i mindre bidder, samt 

at der også bør tages højde for geografiske forskelle i forhold til vurdering af antal 

tilsluttede nye målere.  

 

Sekretariatet finder ikke, at Thy-Mors høringssvar af d. 17. november 2015 giver 

anledning til ændrede begrundelser, idet der fra Sekretariatets side henvises til 

begrundelserne for de enkelte ansøgninger. 

 

Generelt bemærkes det dog, som det ligeledes fremgår af de efterfølgende begrun-

delser, at en nytilslutning, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 19, a, 

for at kvalificere som en nødvendig nyinvestering skal tilføre det samlede anlæg 

nødvendig ny og væsentligt øget kapacitet, jf. lovbemærkningerne til § 70, stk. 3, 

hvilket er blevet individuelt vurderet samt begrundet for hver enkelt ansøgning. 

 

Det er således ikke afgørende, om en nytilslutning ligger indenfor bevillingsområ-

det eller ej, men hvorvidt det eksisterende net i pågældende område tilføres den 

nødvendige nye og væsentligt øgede kapacitet. Således synes diskussionen om-

kring geografiske forskelle at blive irrelevant, da sekretariatet konkret går ind og 

vurderer de nye tilslutningers væsentlighed og kapacitetsforøgelse i forhold til 

elnettet i pågældende bevillingsområde. Det er således heller ikke et bestemt antal 

af nytilsluttede målere, der kræves, førend det kvalificerer. 

 

Ad PROJEKT 5: LYNGBY er det værd særskilt at bemærke, at det ikke er det 

enkelte faktum, at det ikke tidligere forsynede område ligger indenfor Thy-Mors 

forsyningsområde, der gør, at ansøgningen afvises. 

 

Ansøgningen afvises efter en samlet vurdering, bl.a. under hensyntagen til det 

etablerede antal målere, områdets samlede antal forberedte målere, hensynet til 
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hvorvidt der foreligger lokalplan for området eller ej samt afstand til eksisterende 

net (herunder at det er indenfor bevillingsområdet).  

 

Dette fører til konklusionen, at der ikke er tale om et større byudviklingsprojekt, 

men blot en mindre opjustering af det samlede anlæg, hvorfor der ikke er tale om 

en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 19, 

a. 

LOVGRUNDLAG 

Lovgrundlag for indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 fremgår af bilag 1. 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

I det følgende vurderes Thy-Mors’ ansøgninger på baggrund af sagsfremstillingen. 

Alle ansøgninger vurderes enkeltvis. Slutteligt sammenfattes afsnittet. 

 

Da alle virksomhedens reguleringsregnskaber har været revisorpåtegnet, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 28, har sekretariatet har lagt til grund, at 

revisor ved påtegning af reguleringsregnskabet også har påset de forhold, der måt-

te påvirke reguleringsprisen, herunder nødvendige nyinvesteringer.  

KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2010 

Thy-Mors udførte kabellægning af luftledninger i 2010. Thy-Mors har ansøgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 

12, stk. 1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra c og litra e. 

 
c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden. 

e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er 

nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 

 

For investeringen der er kabellægning af 0,4 kV og 10 kV luftledning, som ansø-

ges efter litra c, har Thy-Mors ved mail af 22. oktober 2015 oplyst, at kabellæg-

ningen af luftledninger er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden.  Dette har 

sekretariatet lagt til grund for denne del af afgørelsen. 

 

For investeringen i stationer, transformere og kabelskabe, der ansøges efter litra e, 

har Thy-Mors oplyst, at disse investeringer er nødvendige for anvendelsen af det 

nye kabelnet, jf. mail af 31. oktober 2014. Dette har sekretariatet lagt til grund for 

denne del af afgørelsen. 

 

Denne del af ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 33, stk. 4, da Thy-Mors 

i mail af den 31. oktober 2014 har oplyst, at der for denne investering ikke er fore-

taget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. 

 

Thy-Mors har fremlagt dokumentation for en ligelig fordeling af de aggregerede 

omkostninger til samgravning mellem Thy-Mors og Thy-Mors Energi Fibernet 

A/S, Thisted Kommune (gedelys), Morsø Kommune (gadelys) og TDC (telefon), 
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jf. mail af den 31. oktober 2014 og 14. juli 2015. Endvidere har Thy-Mors oplyst, 

at den ligelige fordeling sker for hver delstrækning, der nedgraves i samme dybde. 

For de delstrækninger, hvor der indgår et eller flere yderligere kabler i anden dyb-

de afholdes den yderligere omkostning alene af kabelejeren. Ved mail af 9. sep-

tember 2015 oplyser Thy-Mors, at samgravning med 3. part er foretaget på mar-

kedsmæssige vilkår. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at grave-

arbejdet er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Energitilsynets til-

kendegivelse af 26. april 2010. 

 

Sekretariatet vurderer, at kabellægningerne foretaget af Thy-Mors i 2010, for hvil-

ke der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 

2008, således kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c og litra e. Sekretariatet forhøjer der-

for Thy-Mors’ reguleringspris med de værdier, der fremgår af Tabel 4 kolonne 3, 

jf. § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

Forhøjelserne vil løbende blive korrigeret for den faktiske udvikling i virksomhe-

dens leverede mængde elektricitet samt for den faktiske udvikling i regulerings-

prisindekset. 

 

Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af Thy-Mors’ indtægtsramme og 

reguleringspris i afsnittet ’Stigning i Indtægtsrammen – Beregning for Kabellæg-

ning i 2010’. Beregningerne udføres i den på idriftsættelsestidspunktet gældende 

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

relse af 23. juni 2010 om opdatering af den økonomiske model for nødvendige 

nyinvesteringer. 

 

NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 1: STENBJERG PARKEN 

Thy-Mors tilsluttede nyudstykninger i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse 

af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, 

nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a. 

 
a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-

steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale 

om nyudstykninger beliggende i Thy-Mors bevillingsområde, i forbindelse med en 

mindre landsby. 

Af lokalplan nr. 451 B4 fra Thisted Kommune fremgår det, at der er udstykket 10 

nye parcelhusgrunde. Virksomheden har i mail af 26. oktober 2015 oplyst, at der 

er foreløbigt er tilsluttet 1 ny forbruger. 

 

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyud-

stykninger som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjem-

viste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstyknin-

ger. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de 

idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt 

delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt 

vil udgøre 355. 
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Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets frem-

tidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig 

selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale 

om højest 10 tilslutninger, og at der af kommunens lokalplan ifølge Thy-Mors 

oplysninger ikke forventes yderligere udstykninger, vurderer sekretariatet, at der i 

dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger. 

 

Sekretariatet bemærker, at nyudstykningen maksimalt kan medføre 10 idriftsatte 

målere. 10 målere udgør 0,02 % af virksomhedens samlede antal målere i 2010
1
.  

 

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, 

betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhe-

dens samlede anlæg, der kan sammenlignes med almindelig byfortætning, som er 

det eksempel, der angives i lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3.  

 

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre 

nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til 

elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsy-

ning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudvik-

lingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vur-

derer ikke at denne investering kan betragtes som et ”større byudviklingsprojekt” 

og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget 

kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være nødvendigt, men ikke 

alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering. 

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at nyudstykningen ikke kan 

betragtes som et helt nyt forsyningsområde, da udstykningen ligger inden for be-

villingsområdet, og ikke kan betragtes som et større byudviklingsprojekt. 

 

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyin-

vestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a. 

NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 2: NØRGÅRSVEJ 

Thy-Mors tilsluttede nyudstykninger i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse 

af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, 

nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a. 

 
a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-

steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale 

om nyudstykninger beliggende i Thy-Mors bevillingsområde, i forbindelse med en 

mindre landsby. 

 
1 Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger 
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Af lokalplan nr. 571 B4 fra Thisted Kommune fremgår det, at der er udstykket 4 

nye parcelhusgrunde. Virksomheden har i mail af 6. maj 2015 oplyst, at der er 

foreløbigt er tilsluttet 1 ny forbruger. 

 

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyud-

stykninger som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjem-

viste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstyknin-

ger. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de 

idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt 

delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt 

vil udgøre 355. 

 

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets frem-

tidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig 

selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale 

om højest 4 tilslutninger, og at der af kommunens lokalplan ifølge Thy-Mors op-

lysninger ikke forventes yderligere udstykninger, vurderer sekretariatet, at der i 

dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger. 

 

Sekretariatet bemærker, at nyudstykningen maksimalt kan medføre 4 idriftsatte 

målere. 4 målere udgør 0,01 % af virksomhedens samlede antal målere i 2010
2
.  

 

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, 

betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhe-

dens samlede anlæg, der kan sammenlignes med almindelig byfortætning, som er 

det eksempel, der angives i lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3.  

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at nyudstykningen ikke kan 

betragtes som et helt nyt forsyningsområde, da udstykningen ligger inden for be-

villingsområdet, og ikke kan betragtes som et større byudviklingsprojekt. 

 

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre 

nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til 

elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsy-

ning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudvik-

lingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vur-

derer ikke at denne investering kan betragtes som et ”større byudviklingsprojekt” 

og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget 

kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være nødvendigt, men ikke 

alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering. 

 

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyin-

vestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a. 

 
2 Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger 
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NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 4: RØNNEBÆRVEJ 

Thy-Mors tilsluttede nyudstykninger i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse 

af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, 

nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a. 

 
a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-

steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale 

om nyudstykninger beliggende i Thy-Mors bevillingsområde, i forbindelse med en 

mindre landsby. 

Af lokalplan nr. 17.23 fra Morsø Kommune fremgår det, at der kan udstykkes op 

til 34 parcelhusgrunde. Thy-Mors oplyser at der er forberedt tilslutninger for 17 

nye parcelhusgrunde. Virksomheden har i mail af 21. oktober 2015 oplyst, at der 

er foreløbigt ikke er tilsluttet nye forbrugere. 

 

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyud-

stykninger som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjem-

viste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstyknin-

ger. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de 

idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt 

delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt 

vil udgøre 355. 

 

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets frem-

tidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig 

selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale 

om højest 4 tilslutninger, og at der af kommunens lokalplan ifølge Thy-Mors op-

lysninger ikke forventes yderligere udstykninger, vurderer sekretariatet, at der i 

dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger. 

 

Sekretariatet bemærker, at denne del af investeringen for nyudstykningen kan 

medføre 17 idriftsatte målere. 17 målere udgør 0,04 % af virksomhedens samlede 

antal målere i 2010
3
. Thy-Mors har ved mail af 6. maj 2015 oplyst, at det ikke 

forventes at der udstykkes flere grunde. 

 

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, 

betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhe-

dens samlede anlæg, der kan sammenlignes med almindelig byfortætning, som er 

det eksempel, der angives i lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3. 

 

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre 

nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til 

elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsy-

ning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudvik-

lingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vur-

 
3 Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger 
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derer ikke at denne investering kan betragtes som et ”større byudviklingsprojekt” 

og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget 

kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være nødvendigt, men ikke 

alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering. 

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at nyudstykningen ikke kan 

betragtes som et helt nyt forsyningsområde, da udstykningen ligger inden for be-

villingsområdet, og ikke kan betragtes som et større byudviklingsprojekt. 

 

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyin-

vestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a. 

NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 5: LYNGBY 

Thy-Mors tilsluttede nyudstykninger i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse 

af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, 

nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a. 

 
a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-

steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale 

om nyudstykninger beliggende inden for Thy-Mors’ eksisterende bevillingsområ-

de, men i et område der ikke tidligere har været forsynet. Afstanden til virksomhe-

dens eksisterende net var 2,5 km, jf. mail af 21. oktober 2015. Der foreligger ikke 

lokalplan for denne investering, da de ifølge Thy-Mors er en privat udstykning, jf. 

mail af 2. februar 2015. Thy-Mors oplyser i mail af 6. maj 2015, at der forberedt 

tilslutning af 10 forbrugere. Virksomheden har i mail af 12. maj 2015 oplyst, at 

der er foreløbigt er tilsluttet 4 nye forbrugere. 

 

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyud-

stykninger som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjem-

viste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstyknin-

ger. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de 

idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt 

delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt 

vil udgøre 355. 

 

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets frem-

tidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig 

selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale 

om højest 10 tilslutninger, og da der ifølge Thy-Mors’ oplysninger ikke forventes 

yderligere udstykninger, vurderer sekretariatet, at der i dette konkrete tilfælde er 

tale om relativt få tilslutninger.  

 

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre 

nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til 

elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsy-

ning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudvik-
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lingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vur-

derer ikke at denne investering kan betragtes som et ”større byudviklingsprojekt” 

og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget 

kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være nødvendigt, men ikke 

alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering. 

 

Sekretariatet bemærker, at denne nyudstykning kan medføre 10 idriftsatte målere. 

10 målere udgør 0,02 % af virksomhedens samlede antal målere i 2010
4
. Thy-

Mors har ved mail af 6. maj 2015 oplyst, at det ikke forventes flere tilslutninger. 

 

Sekretariatet vurderer, at en nyudstykning af 10 grunde i Thy-Mors bevillingsom-

råde, beliggende ca. 2,5 km fra Thy-Mors eksisterende elnet, ikke kan anses for et 

helt nyt forsyningsområde. Denne vurdering er begrundet i, at udstykningen ligger 

inden for bevillingsområdet, og efter sekretariatets vurdering ikke kan betragtes 

som et større byudviklingsprojekt på grund af det lave antal tilslutninger.  

 

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, 

betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhe-

dens samlede anlæg.  

 

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyin-

vestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a. 

SAMMENFATNING 

Sammenfattende finder sekretariatet at Thy-Mors’ anlægsinvesteringer, som er 

kabellægning af luftledninger i 2010 for 0,4 kV og 10 kV, er nødvendige nyinve-

steringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c, og § 2, 

nr. 18, litra e.  

 

Sekretariatet finder ikke, at Thy-Mors’ investeringer, der er tilslutninger af nyud-

stykningerne Steenbjerg Parken, Nørgårdsvej, Rønnebærvej og Lyngby, er nød-

vendige nyinvesteringer i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 

2, nr. 18, litra a.  

STIGNING I INDTÆGTSRAMME 

I det følgende beregnes forhøjelsen af Thy-Mors reguleringspris som følge af ka-

bellægning af luftledninger og tilhørende anlæg idriftsat i 2010.  

 

Jf. afsnittet ’Sekretariatets begrundelse’ har Thy-Mors ikke for denne investering 

foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. Der gen-

nemgås et regneeksempel for investeringer idriftsat i 2010, hvor der ikke er foreta-

get bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. 

BEREGNINGER FOR KABELLÆGNING I 2010  

Denne afgørelses beregninger for investeringer, hvor der ikke er foretaget binden-

de økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, er foretaget efter de prin-

 
4 Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger 
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cipper, der er fastlagt med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for 

godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og den tilhørende Excel-model
5
. De 

nødvendige nyinvesteringer skal over hele investeringernes levetid kunne forrentes 

med den tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. § 15, stk. 3, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Sekretariatet benytter den gennemsnit-

lige forrentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat, og 

hvorfra forrentningen påbegynder, jf. § 12, stk. 3, i samme bekendtgørelse
 6
. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet den gennemsnitlige idriftsættelsesda-

to, som grundlag for beregning af forrentningssatsen for nyinvesteringer i perioden 

2005-2013. Dette er gjort ved at vægte de særskilte idriftsættelsesdatoer for inve-

steringernes delprojekter med de tilhørende anlægssummer, jf. § 12, stk. 3, i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010.  

 

Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrentningssats til 5,21 

pct. for nødvendige nyinvesteringer forrentet fra og med oktober 2010. 

 

En del af den årlige forhøjelse af Thy-Mors indtægtsramme som følge af den nød-

vendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæs-

sige anlægssaldo, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

 

Reg. Anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – 

kassationsværdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende om-

kostninger 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 18.085.314 + kr. 1.436.745 – kr. 1.700.167 

– kr. 2.351.233 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 15.470.659 

 

Anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdi fremgår af Tabel 1. 

 

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 2.351.233 er 

beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver. De 

standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om 

model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. 

 

For investeringer idriftsat i perioden 8. oktober 2008 til 31. december 2013 bereg-

nes nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på idriftsættelses-

tidspunktet, med en forventet inflation på 3 pct., jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 § 12, stk. 3, punkt 265 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om 

 
5 Model: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/  

   Afgørelse: http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-

model-for-noedvendige-nyinvesteringer/  

6 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvendte forrentningssatsbe-

regnes på baggrund af data for den lange byggeobligationsrente i den efterfølgende måned. 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/


ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

 

Side 13/21 

model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og afsnittet ’Begrundelse - 

Kabellægning af 0,4 kV luftledning’.  

BEREGNING AF AFSKRIVNINGER FOR DEN NØDVENDIGE NYINVESTERING 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrre-

årige levetid, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 15, stk. 4 og 6. 

 

Da levetiden for de demonterede 0,4 kV-luftledninger og 10 kV-luftledninger er 

35 år, jf. Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af 

nødvendige nyinvesteringer, skal værdien af demonteringsomkostninger fratrukket 

det demonterede anlægs kassationsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsfor-

længende omkostninger alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i in-

vesteringens første 35 leveår, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 15, 

stk. 2. Levetiden af de demonterede netstationer og transformere er imidlertid 40 

år. Derfor skal værdien af netstationens demonteringsomkostninger fratrukket dens 

kassationsværdi medregnes ved afskrivning af anlægssummen i alle investeringens 

40 leveår.  

 

I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(Anlægssum) + demonteringsom-

kostningerluftledning 0,4 og 10 kV – kassationsværdiluftledning 0,4 og 10 kV – nu-

tidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostningerluftledning 0,4 og 

10 kV)(1/35) + (demonteringsomkostningernetstation, transformer– kassati-

onsværdinetstation, transformer – nutidsværdi af sparede levetidsforlæn-

gende omkostningernetstation, transformer)(1/40) 

 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(kr. 18.085.314) + kr. 1.355.745 – kr. 

1.273.721 – kr. 2.351.233)(1/35) + (kr. 81.000 – kr. 426.446 – kr. 0 

)(1/40) 

 

Årlig afskrivning1-35 = kr. 378.662 

 

I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

 

Årlig afskrivning36-40 = ((5/40)(Anlægssum + demonteringsomkost-

ningernetstation , transformer – kassationsværdinetstation, transformer – nutidsvær-

di af sparede levetidsforlængende omkostningernetstation, transformer)(1/5) 

 

Årlig afskrivning36-40 = ((5/40) (kr. 18.085.314 + kr. 81.000 – kr. 

426.446 – kr. 0)) (1/5) 

 

Årlig afskrivning36-40 = kr. 443.497 

 

Sekretariat har på baggrund af oplysningerne i Thy-Mors’ ansøgning beregnet den 

19. september 2010 som vægtet idriftsættelsesdato, og investeringen forrentes 
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derfor fra og med oktober 2010
7
. Derfor får Thy-Mors forrentning af investeringen 

for tre måneder af reguleringsåret 2010.  Indtægtsrammen forhøjes således med 

forrentning og løbende nettoomkostninger for (3/12) af året, samt hele den årlige 

afskrivning, jf. § 12, stk. 3. 

 

Den årlige forrentning beregnes som følger: 

 

Årlig forrentning2010 = Tilladt Forrentningssats * Reg. Anlægssaldo 

 

Årlig forrentning2010 = 0,0521 * kr. 15.470.659  

 

Årlig forrentning2010 = kr. 806.021 

 

For at beregne stigningen i Thy-Mors reguleringspris, beregnes først stigningen i 

Thy-Mors indtægtsramme: 

 

Δindtægtsramme2010 =(3/12) forrentning + afskrivning + løbende 

nettoomkostninger 

 

Δindtægtsramme2010 =(3/12) (kr. 806.021) + kr. 378.662 + løbende 

nettoomkostninger 

 

Δindtægtsramme2010 = kr. 580.167 + løbende nettoomkostninger 

 

For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen for hele året samt 

den årlige afskrivning, jf. § 15, stk. 3. 

BEREGNING AF LØBENDE NETTOOMKOSTNINGER 

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

tægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger, jf. elforsyningslovens § 

70, stk. 2. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkost-

ninger på det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den 

nødvendige nyinvestering, 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 dermed forhøjet 

med løbende nettoomkostninger for årets sidste tre måneder. 

 

Løbende nettoomkostninger2010 = (3/12)(nye driftsomkostninger – 

sparede driftsomkostninger – nye indtægter) 

 

Løbende nettoomkostninger2010 = (3/12)(kr. 130.930 – kr. 223.221 – 

kr. 0) 

 

Løbende nettoomkostninger2010 = kr. -23.073 

 
7 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet 

for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier for driftsomkostninger 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 15, stk. 7, som fastlagt i Energitil-

synets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyin-

vesteringer, og den tilhørende Excel-model, for de typer af nye og demonterede 

anlæg, som Thy-Mors har oplyst. 

 

Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er større 

end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bliver nettovær-

dierne af de løbende nettoomkostninger negative. 

 

De årlige forhøjelser af Thy-Mors’ indtægtsramme i investeringens levetid er præ-

senteret i Tabel 2, kolonne 4, jf. beregningerne i dette afsnit, samt afsnittet ”Sekre-

tariatets begrundelse”, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostnin-

ger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindek-

set, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, indtægtsrammebe-

kendtgørelse 335/2011 og i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010.  

 

For investeringer idriftsat i perioden 8. oktober 2008 til 31. december 2013 frem-

skrives de løbende nettoomkostninger fra 2016 med en forventet inflation på 3 

pct., jf. punkt 265 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for god-

kendelse af nødvendige nyinvesteringer. Når reguleringsprisindekset er opgjort for 

disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, 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 2 | ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND-

TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME FOR 

NØDVENDIGE NYINVESTERINGER I 2010, KABELLÆGNING  

År Forrentning og  

afskrivning 

Driftsomkostninger* Tilladt stigning 

2010  580.167 -23.073 557.095 
2011  1.164.955 -96.706 1.068.250 
2012  1.145.227 -99.444 1.045.783 
2013  1.125.499 -101.196 1.024.303 
2014  1.105.770 -101.387 1.004.383 
2015  1.086.042 -101.624 984.418 
2016  1.066.314 -104.673 961.641 
2017  1.046.585 -107.813 938.772 
2018  1.026.857 -111.048 915.810 
2019  1.007.129 -114.379 892.750 
2020  987.400 -117.810 869.590 
2021  967.672 -121.345 846.328 
2022  947.944 -124.985 822.959 
2023  928.216 -128.735 799.481 
2024  908.487 -132.597 775.891 
2025  888.759 -136.574 752.185 
2026  869.031 -140.672 728.359 
2027  849.302 -144.892 704.411 
2028  829.574 -149.239 680.336 
2029  809.846 -153.716 656.130 
2030  790.118 -158.327 631.790 
2031  770.389 -163.077 607.312 
2032  750.661 -167.969 582.692 
2033  730.933 -173.008 557.924 
2034  711.204 -178.199 533.006 
2035  691.476 -183.545 507.931 
2036  671.748 -189.051 482.697 
2037  652.019 -194.723 457.297 
2038  632.291 -200.564 431.727 
2039  612.563 -206.581 405.982 
2040  592.835 -212.779 380.056 
2041  573.106 -219.162 353.944 
2042  553.378 -225.737 327.641 
2043  533.650 -232.509 301.141 
2044  513.921 -239.484 274.437 
2045  559.028 -246.669 312.359 
2046  535.921 -254.069 281.853 
2047  512.815 -261.691 251.124 
2048  489.709 -269.541 220.168 
2049  466.603 -277.628 188.975 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: *De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 

2010 til og med 2015 og estimeret for 2016 og fremefter. 
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ÅRLIGE FORHØJELSER AF VIRKSOMHEDENS REGULERINGSPRIS 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjel-

ser i virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende måde: 

 

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 pågældende år 

divideret med virksomhedens leverede mængde el, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011 § 3, stk. 1. 

 

Beregningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet 

ud fra virksomhedens oplyste faktisk leverede mængde el for 2008-2014, jf. . 

Tabel 3. 

TABEL 3 | LEVERET MÆNGDE EL 

År Leveret mængde, kWh 

2010                515.692.135  

2011                513.845.719  

2012                498.798.508  

2013                501.128.709  

2014                491.442.488  

Kilde: Thy-Mors Energi Elnet A/S 
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For 2008-2014 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i 

virksomhedens reguleringspris til: 

 

Δreguleringspris2010= (kr. 557.095 / 515.692.135 kWh) * 100  

= 0,108 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2011= (kr. 1.068.250 / 513.845.719 kWh) * 100  

= 0,208 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2012= (kr. 1.045.783 / 498.798.508 kWh) * 100  

= 0,210 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2013= (kr. 1.024.303 / 501.128.709 kWh) * 100  

= 0,204 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2014= (kr. 1.004.383 / 491.442.488 kWh) * 100  

= 0,204 øre/kWh 

 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens regule-

ringspris til 0,108 øre/kWh i 2010 0,208 øre/kWh i 2011 0,210 øre/kWh i 2012, 

0,204 øre/kWh i 2013, og 0,204 øre/kWh i 2014.  

 

For årene 2015 og frem er den tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet med 

udgangspunkt i den leverede mængde el i 2014. De beregnede stigninger fremgår 

af kolonne 3 i Tabel 4. 
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TABEL 4 | ESTIMATER AF DE TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDENS 

REGULERINGSPRIS SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE REGULERINGSPRIS  

År Tilladt stigning i indtægtsrammen 

(kr.)* 

Tilladt stigning i reguleringspris, 

(øre/kWh)** 

2010 557.095 0,108 
2011 1.068.250 0,208 

2012 1.045.783 0,210 

2013 1.024.303 0,204 

2014 1.004.383 0,204 

2015 984.418 0,200 

2016 961.641 0,196 

2017 938.772 0,191 

2018 915.810 0,186 

2019 892.750 0,182 

2020 869.590 0,177 

2021 846.328 0,172 

2022 822.959 0,167 

2023 799.481 0,163 

2024 775.891 0,158 

2025 752.185 0,153 

2026 728.359 0,148 

2027 704.411 0,143 

2028 680.336 0,138 

2029 656.130 0,134 

2030 631.790 0,129 

2031 607.312 0,124 

2032 582.692 0,119 

2033 557.924 0,114 

2034 533.006 0,108 

2035 507.931 0,103 

2036 482.697 0,098 

2037 457.297 0,093 

2038 431.727 0,088 

2039 405.982 0,083 

2040 380.056 0,077 

2041 353.944 0,072 

2042 327.641 0,067 

2043 301.141 0,061 

2044 274.437 0,056 

2045 312.359 0,064 

2046 281.853 0,057 

2047 251.124 0,051 

2048 220.168 0,045 

2049 188.975 0,038 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: *Indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2010 til og med 2015 og estimeret for 2016 

og fremefter.  

**De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2010 til og med 2014 og estimeret for 

2015 og fremefter. 
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Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i Tabel 4, således at de tilladte forøgelser i 

virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens faktisk levere-

de mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for perioden 2015-

2049. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Thy-Mors indsendte 

oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at Thy-Mors 

ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med omtalte 

nødvendige nyinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med ansøgningerne og 

fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst 

og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummerne, bortfalder denne afgørelse. 

Sekretariatet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bidrage til 

finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for sekretariatet, så 

beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfal-

de. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan Thy-Mors indgive en ny ansøgning om for-

højelse af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal 

Thy-Mors skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. 

Sekretariatet bemærker, at sekretariatet hermed ikke er afskåret fra på et senere 

tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markeds-

mæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

Sekretariatet bemærker, at indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idrift-

sættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding
8
 til 

Thy-Mors Elnet A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, 

der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse 

indgår, jf. pkt. 26, 1.a.ii i Energitilsynets ”Tilkendegivelse om principper for ind-

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”
9
, hvor der foretages en analog 

fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 29, stk. 3.  Herefter bort-

falder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Det vil sige at forhøjelser for årene 

2010-2015 skal være opkrævet senest ved udgangen af 2017
10

. 

 

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

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, 

der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers 

bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, at der ved denne afgørelse ikke 

er taget stilling til afgørelsens påvirkning af virksomhedens differencer, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3, eller andre forhold såsom mer-

forrentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 24. 

 
8 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Thy-Mors Energi Elnet A/S foretages i 2016, 

hvormed forhøjelserne for 2008-2015 kan opkræves indtil udgangen af 2017. 
9 Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 

2005-2011 (rammenotat)” 
10 Dette er forudsat at afgørelsen indgår i udmelding om indtægtsrammer til virksomheden i 2016. 
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Sekretariatet gør opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar, såfremt virk-

somheden har differencer i forbrugernes favør, at indsende en revideret afviklings-

plan.  

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 

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 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 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Elling Jørgensen (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5393 

bej@energitilsynet.dk 


