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Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kV A/S’ indtægtsramme 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Vest-

jyske Net 60 kV A/S (herefter Vestjyske Net) om forhøjelse af selskabets 

indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse 

nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (heref-

ter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004).  

Virksomheden har oplyst, at kabellægningen er foretaget af hensyn til væ-

sentlige samfundsmæssige hensyn, herunder som følge af forstærkninger på 

150 kV niveau og ombygning af en 60 kV station. 

 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,8 km 60 kV-kabelforbindelse. 

Der er i den forbindelse demonteret 0,8 km 60 kV luftledning.  

 

Anlæggene er idriftsat i 2009. 

Afgørelse 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet godkender Sekreta-

riatet for Energitilsynet, at Vestjyske Net 60 kV A/S’ anlægsinvestering, 

som er kabellægning af luftledninger i 2009, er en nødvendig nyinvestering, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra a. 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Vestjyske Net 60 kV A/S’ 

indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i 

denne afgørelse 

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Vestjyske Net 60 

kV A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der føl-

ger året for den næste indtægtsrammeudmelding
1
, hvori denne afgørelse 

                                                 
1
 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Vestjyske Net A/S foretages 

i 2015, hvormed forhøjelserne for 2009-2014 kan opkræves indtil udgangen af 2016. 

27. januar 2015 

Sag 13/08585 

/ KSB 

Deres ref. 
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indgår, jf. en analog fortolkning af indtægtsrammeudmeldinger 1520/2004 § 

22, stk. 2 og Energitilsynet 2013.
2
 Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. 

samme bestemmelser. 

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

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det regule-

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

gelse,
3
 ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 

§ 22, stk. 2. 

Sagsforløb, sag nr. 13/08585 

Vestjyske Net har ved mail af 25. juli 2013 ansøgt om forhøjelse af selska-

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

lægsinvestering, som er kabellægning af luftledninger i år 2009. 

 

Vestjyske Net har i ansøgningen oplyst idriftsættelsesdatoen på den idrift-

satte kabelstrækning, jf. tabel 1. 

Vestjyske Net har ved mails af den 25. juli 2013 og den 20. oktober 2014 

oplyst anlægssum og demonteringsomkostninger af anlægsinvesteringen, jf. 

tabel 1. I mail af 18. november 2014 har Vestjyske Net oplyst, at demonte-

ringsomkostningerne er et estimat, da omkostningerne til demontering var 

indeholdt i det samlede projekt og ikke afholdt særskilt.  

Tabel 1: Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

 

2009  

Tidspunkt for idriftsættelse 17-02-2009  

Anlægssum (kr.) 

Demonteringsomkostninger (kr.)* 

1.300.797 

50.000 

 

* Kassationsværdien på det demonterede anlæg er modregnet demonteringsomkostninger-

ne 

Kilde: Vestjyske Net 60 kV A/S 

Af tabel 1 fremgår, at Vestjyske Net har oplyst, at anlæggene har en anlægs-

sum på kr. 1.300.797 i 2009. Det fremgår desuden af tabellen, at Vestjyske 

Net har afholdt omkostninger på kr. 50.000 til demontering af de eksisteren-

de anlæg. I mail af 7. januar 2015 har Vestjyske Net oplyst, at kassations-

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

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”. 
3
 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til Vestjyske Net A/S sker i 2015, kan forhø-

jelserne for 2015 dermed opkræves indtil udgangen af 2017, forhøjelserne for 2016 kan op-

kræves indtil udgangen af 2018, osv. 
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værdien for det demonterede anlæg er modregnet demonteringsomkostnin-

gerne. 

I virksomhedens ansøgning har Vestjyske Net oplyst, at der ikke i forbindel-

se med kabellægningen i 2009 har været foretaget samgravning med tredje-

part eller med reinvesteringer i virksomhedens eksisterende net.  

Høring 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 27. januar 2015 sendt afgørelsen i 

høring hos Vestjyske Net med en 14 dages høringsfrist. 

 

Ved mail af 27. januar 2015 har Vestjyske Net oplyst, at virksomheden ikke 

har nogen kommentarer til udkastet af afgørelsen. 
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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. 

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

dende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer el-

ler myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget in-

den den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de 

på dispositionstidspunktet gældende regler. I forbindelse med den anlægsin-

vestering, som denne afgørelse omhandler, har Vestjyske Net dokumenteret 

overfor sekretariatet, at selskabet har foretaget bindende økonomiske dispo-

sitioner inden den 8. oktober 2008 ved en bestilling dateret den 12. juni 

2007 på kablet fra Klinkby-Ramme. Sekretariatet for Energitilsynet behand-

ler derfor ansøgningen efter den på dispositionstidspunktet gældende ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendt-

gørelse 1520/2004 regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er om-

fattet af indtægtsrammereguleringen i elforsyningslovens kapitel 10. Sekre-

tariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer 

hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1. Dette sker ved indtægtsrammeforhøjelser, jf. § 

70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 

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 væsent-

lige 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.” 

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. 
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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. 

Hvis et selskab for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammeforhøjel-

se 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 årli-

ge 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 

forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været 

sænket, jf. stk. 1, nr. 4, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens 

priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det regu-

leringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.” 
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3 Vurdering 
 

3.1 Anlægsinvesteringen udgør en nødvendig nyinvestering 

Vestjyske Net har oplyst, at anlægsinvesteringerne omfatter kabellægning af 

luftledninger, der er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden og andre 

væsentlige samfundsmæssige hensyn.  

Virksomheden har i sin ansøgning først og fremmest søgt om at få investe-

ringen godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra c, da den er afledt af en tidligere 

investering, som sekretariatet har godkendt som en nødvendig nyinvestering 

efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra c. Virk-

somheden har derudover oplyst, at investeringen også kan ansøges efter ind-

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

 

Sekretariatet behandler ansøgningen efter indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, § 2, nr. 13, litra a, da denne investering er kabellægning af luft-

ledninger, som er afledt af væsentlige samfundsmæssige hensyn, herunder 

som følge af forstærkninger på 150 kV niveau og ombygning af en 60 kV 

station. 

På den baggrund finder sekretariatet, at anlægsinvesteringen er en nødven-

dig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, 

litra a. 

 

3.2 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering idriftsat i 2009 

 

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 an-

lægsinvesteringen er idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte forrent-

ningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2009 til 6,66 pct. 

Den årlige forhøjelse af Vestjyske Nets 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. 1.300.797 + kr. 50.000 - kr. 170.072 - kr. 0 + kr. 

269.672 
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Reg. anlægssaldo = kr. 1.450.397 

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. 269.672 og kr. 170.072 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. 1.450.397 / 40 

 = kr. 36.260 

Da den 17. februar 2009 er oplyst som idriftsættelsesdato, får Vestjyske Net 

forrentning af investeringen for 10 måneder af reguleringsåret 2009
4
. Ind-

tægtsrammen for 2009 forhøjes således med forrentning for (10/12) af året 

samt hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2009  = 0,0666 * kr. 1.450.397 = kr. 96.596 

Δindtægtsramme2009  = (10/12)(årlig forrentning) + afskrivning 

 = (10/12)(kr. 96.596) + kr. 36.260 

 = kr. 80.497+ kr. 36.260 

 =  kr. 116.757 

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.  
  

                                                 
4
 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 



 8/14 

 

 

Tabel 2. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den 

nødvendige nyinvestering i 2009, set i forhold til den oprindelige ramme (2009-2048) 

År Forrentning Afskrivning Indtægtsrammeforhøjelse
 

2009 80.497 36.260 116.757 

2010 94.182 36.260 130.441 

2011 91.767 36.260 128.027 

2012 89.352 36.260 125.612 

2013 86.937 36.260 123.197 

2014 84.522 36.260 120.782 

2015 82.107 36.260 118.367 

2016 79.692 36.260 115.952 

2017 77.277 36.260 113.537 

2018 74.862 36.260 111.122 

2019 72.447 36.260 108.707 

2020 70.032 36.260 106.292 

2021 67.618 36.260 103.877 

2022 65.203 36.260 101.463 

2023 62.788 36.260 99.048 

2024 60.373 36.260 96.633 

2025 57.958 36.260 94.218 

2026 55.543 36.260 91.803 

2027 53.128 36.260 89.388 

2028 50.713 36.260 86.973 

2029 48.298 36.260 84.558 

2030 45.883 36.260 82.143 

2031 43.468 36.260 79.728 

2032 41.053 36.260 77.313 

2033 38.639 36.260 74.899 

2034 36.224 36.260 72.484 

2035 33.809 36.260 70.069 

2036 31.394 36.260 67.654 

2037 28.979 36.260 65.239 

2038 26.564 36.260 62.824 

2039 24.149 36.260 60.409 

2040 21.734 36.260 57.994 

2041 19.319 36.260 55.579 

2042 16.904 36.260 53.164 

2043 14.489 36.260 50.749 

2044 12.075 36.260 48.334 

2045 9.660 36.260 45.920 

2046 7.245 36.260 43.505 

2047 4.830 36.260 41.090 

2048 2.415 36.260 38.675 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 



 9/14 

 

 

Sekretariatet godkender, at Vestjyske Nets indtægtsramme årligt bliver for-

højet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i tabel 2. 

Sekretariatet tager ved godkendelsen forbehold for, at de af Vestjyske Net 

indsendte oplysninger er korrekte. 

Alle beløb i tabel 2 er pristalsregulerede med en forventet inflation på 3 pct., 

og skal derfor ikke pristalsreguleres senere hen.  

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Vestjyske Net 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. 

Vestjyske Net har i forbindelse med virksomhedens reguleringsregnskab for 

2009-2013 indberettet virksomhedens leverede mængde el i årene. Bereg-

ningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet 

ud fra virksomhedens oplyste leverede mængder el for 2009 til 2013, jf. ta-

bel 3.  

De faktisk leverede mængder fremgår af tabel 3. 
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Tabel 3. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2009 2.227.822.000 

2010 2.292.751.000 

2011 2.245.935.000 

2012 

2013 

2.239.397.000 

1.658.299.000 

Kilde: Vestjyske Net A/S 

For 2009-2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stig-

ning i selskabets reguleringspris til: 

Δreguleringspris2009 = (kr. 116.757 / 2.227.822.000 kWh)  

= 0,005 øre/kWh 

Δreguleringspris2010 = (kr. 130.441 / 2.292.751.000 kWh)  

= 0,006 øre/kWh 

Δreguleringspris2011 = (kr. 128.027 / 2.245.935.000 kWh)  

= 0,006 øre/kWh 

Δreguleringspris2012 = (kr. 125.612 / 2.239.397.000 kWh)  

= 0,006 øre/kWh 

Δreguleringspris2013 = (kr. 123.197 / 1.658.299.000 kWh)  

= 0,007 øre/kWh 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens re-

guleringspris til 0,005 øre/kWh i 2009, 0,006 øre/kWh i 2010, 0,006 

øre/kWh i 2011, 0,006 øre/kWh i 2012 og 0,007 øre/kWh i 2013.  
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Tabel 4. Tilladte stigninger i reguleringsprisen (estimater for 2013 og frem) 

*De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2009 til og med 2013 og 

estimeret for 2014 og fremefter.  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.  

År 
Tilladt stigning i indtægtsrammen 

(kr.)* 

    Tilladt stigning i reguleringspri-

sen (øre/kWh)* 

2009 116.757 0,005 

2010 130.441 0,006 

2011 128.027 0,006 

2012 125.612 0,006 

2013 123.197 0,007 

2014 120.782 0,007 

2015 118.367 0,007 

2016 115.952 0,007 

2017 113.537 0,007 

2018 111.122 0,007 

2019 108.707 0,007 

2020 106.292 0,006 

2021 103.877 0,006 

2022 101.463 0,006 

2023 99.048 0,006 

2024 96.633 0,006 

2025 94.218 0,006 

2026 91.803 0,006 

2027 89.388 0,005 

2028 86.973 0,005 

2029 84.558 0,005 

2030 82.143 0,005 

2031 79.728 0,005 

2032 77.313 0,005 

2033 74.899 0,005 

2034 72.484 0,004 

2035 70.069 0,004 

2036 67.654 0,004 

2037 65.239 0,004 

2038 62.824 0,004 

2039 60.409 0,004 

2040 57.994 0,003 

2041 55.579 0,003 

2042 53.164 0,003 

2043 50.749 0,003 

2044 48.334 0,003 

2045 45.920 0,003 

2046 43.505 0,003 

2047 41.090 0,002 

2048 38.675 0,002 
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Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 4, således at de tilladte for-

øgelser i selskabets reguleringspris følger udviklingen i selskabets faktisk 

leverede mængde el. 

4 Afgørelse 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet godkender Sekreta-

riatet for Energitilsynet, at Vestjyske Net 60 kV A/S’ anlægsinvestering, 

som er kabellægning af luftledninger i 2009, er en nødvendig nyinvestering, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra a. 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Vestjyske Net 60 kV A/S’ 

indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i 

denne afgørelse  

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Vestjyske Net 60 

kV A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der føl-

ger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse ind-

går, jf. en analog fortolkning af indtægtsrammeudmeldinger 1520/2004 § 

22, stk. 2 og Energitilsynet 2013.  Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. 

samme bestemmelser. 

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

rammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det regule-

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

gelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 

22, stk. 2. 
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5 Afsluttende bemærkninger 
 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Vestjyske Net 

indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, 

at Vestjyske Net i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvestering ikke 

har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart, der ikke er oplyst i for-

bindelse med sagsbehandlingen og dermed ikke er fratrukket anlægssum-

men. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidra-

get er fratrukket anlægssummen, bortfalder denne afgørelse. 

 

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 Vestjyske Net indgive en ny ansøgning om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal 

Vestjyske Net 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 be-

nyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens 

§ 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 

Med venlig hilsen 

Kirstine Brejning Skygebjerg 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 41 71 53 66 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/

