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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. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regio-

nale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter 

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011). 

Anlægsinvestering 2011 

 

Vestjyske Net har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører etablering af 60 

kV-delen af en ny 150/60 kV station, Lem Kær, hvor 150 kV-delen er etab-

leret af Energinet.dk. I forbindelse med etableringen af 60 kV-delen er der 

idriftsat 1,2 km 60 kV-kabelforbindelse og 3 stk. 60 kV felter inklusiv 

25.639m
2
 grund og 170 m

2
 bygning. 

 

Anlægget er idriftsat den 29. december 2011.   

 

Anlægsinvestering 2012 

 

Vestjyske Net har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører en kabelindsløjf-

ning som følge af to nye store produktionsanlæg. Der er i den forbindelse 

etableret 4,3 km 60 kV-kabelforbindelse.  

 

Anlægget er idriftsat den 3. marts 2012. 

Afgørelse 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretaria-

tet for Energitilsynet afgørelse om, at Vestjyske Net 60 kV A/S’ anlægsin-

vesteringer, som er 60 kV-delen af 150/60 kV stationen Lem Kær i 2011 og 

13. marts 2015 

Sag 13/08953 og 

13/08758 

/ KSB 
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en kabelindsløjfning i 2012, er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra a og litra b. 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Vestjyske Net A/S’ indtægts-

ramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i denne af-

gørelse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil 

blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 15 og Energitilsynets afgørel-

se 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 Vestjyske Net A/S 

skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året 

for den næste indtægtsrammeudmelding
1
, hvori denne afgørelse indgår, jf. 

en analog fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 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 335/2011, § 

29, stk. 3. 

Sagsforløb, sag nr. 13/08953 og 13/028758 

Vestjyske Net har ved mail af 31. juli 2013 og 8. august 2013 ansøgt om 

forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af, at virksomheden har 

idriftsat nye anlægsinvesteringer. 

 

Vestjyske Net har i ansøgningerne og af mail den 20. oktober 2014 oplyst 

idriftsættelsesdatoerne og anlægssummerne for de idriftsatte anlægsinveste-

ringer, jf. tabel 1. 

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

i 2015, hvormed forhøjelserne for 2013-2014 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 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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Vestjyske Net har ved mail af 28. januar 2015 oplyst, at for virksomhedens 

anlægsinvestering i 60 kV-delen af station Lem Kær, går 60 % af den an-

skaffede grund til 60 kV-delen, som virksomhedens ansøgning omhandler. 

På de resterende 40 % af grunden er 150 kV-delen af 150/60 kV-stationen 

placeret. For disse 40 % af grunden modtager Vestjyske Net lejeindtægter 

fra Energinet.dk, men det er stadig Vestjyske Net, der ejer grunden og beta-

ler for den løbende drift. 

Tabel 1: Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

 

2011 2012 

Tidspunkt for idriftsættelse 29-12-2011 09-03-2012 

Anlægssum (kr.) 10.870.411 4.378.507 

Demonteringsomkostninger (kr.) 0 0 

Kassationsværdi 0 0 

Kilde: Vestjyske Net 60 kV A/S 

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

sum på kr. 10.870.411 i 2011 og kr. 4.378.507 i 2012. Det fremgår desuden 

af tabellen, at Vestjyske Net ikke har afholdt omkostninger til demontering 

og at der ikke har været kassationsværdi, da der ikke har været demonterede 

anlæg. 

I virksomhedens ansøgninger og ved mail af 20. oktober 2014 har Vestjyske 

Net oplyst, at der i forbindelse med anlægsinvesteringerne ikke har været 

foretaget samgravning eller reinvesteringer i virksomhedens net.  

Høring 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 13. marts 2015 sendt afgørelsen i hø-

ring hos Vestjyske Net med en 14 dages høringsfrist. 

 

Ved mail af 13. marts 2015 har Vestjyske Net oplyst, at virksomheden ikke 

har nogen kommentarer til udkastet af afgørelsen. 

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 
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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 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 de anlægsinvesteringer, som denne afgørelse omhandler, 

har Vestjyske Net oplyst, at virksomheden ikke har foretaget bindende øko-

nomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.  

Sekretariatet for Energitilsynet behandler derfor ansøgningen efter den på 

idriftsættelsestidspunkterne gældende indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011, jf. § 33, stk. 1 i samme bekendtgørelse. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinveste-

ringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011, § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, stk. 1. Dette sker ved indtægts-

rammeforhøjelser, jf. § 70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 

Nødvendige nyinvesteringer er afgrænset til at omfatte fem typer investerin-

ger, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19: 

 
”Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 9, 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 stør-
re byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere el-
ler produktionsenheder. 

b)  Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapa-
citet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, i lov om elforsy-
ning. 

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

Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består 

af anlægssummen tillagt omkostninger til demontering af eksisterende an-

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

2012. 
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læg og fratrukket kassationsværdien af eksisterende anlæg, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelse 335/2011, § 15, stk. 1 og 5: 

 
”§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådigheds-

beløbet for en virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den 
kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 19, under hensyn til for-
ventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtæg-
ter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker 
fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 

Stk. 2. Kapitalen opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven, dog indregnes ikke evt. 
fremtidige omkostninger til nedtagning af anlægget og evt. fremtidig retablering samt 
eventuel kassationsværdi. I kapitalen indgår dokumenterede sædvanlige byggerenter. 
Virksomheden kan ved opgørelsen af kapitalen vælge, om eventuelle tilslutningsbidrag 
skal modregnes i værdien. 

Stk. 3. Kapitalen forrentes med den på idriftsættelsestidspunktet gældende lange 
byggeobligationsrente, jf. § 2, nr. 12, plus 1 pct. point. 

Stk. 4. Virksomheden vælger for hver nyinvestering, om forhøjelsen af indtægts-
rammen skal ske som en annuitet, hvor forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådigheds-
beløbet vil være varig, eller efter principperne om serielån, hvorved forhøjelsen vil løbe 
over anlæggets levetid, jf. stk. 6. 

Stk. 5. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil 
værdien af nyinvesteringen blive forhøjet med omkostninger til nedtagning af det eksi-
sterende anlæg, herunder myndighedspålagte omkostninger i forbindelse hermed. Der 
skal ske modregning af kassationsværdien af det erstattede anlæg. Ved beregningen af 
forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil der endvidere ske modreg-
ning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og fornyelse af eksiste-
rende anlæg ud fra standardiserede værdier.” 

Desuden skal der ved opgørelse af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

endvidere ske en modregning af sparede omkostninger til fornyelse af de 

demonterede anlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 15, stk. 

5. 

Den årlige indtægtsrammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinveste-

ring består af en afskrivning af investeringens reguleringsmæssige anlægs-

saldo samt forrentning af værdien af denne primo året. Forrentningssatsen 

svarer til den på idriftsættelsestidspunktet lange byggeobligationsrente plus 

1 pct. point, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 12 og § 15, 

stk. 3. 

Foruden kapitalafskrivning og forrentning indeholder den årlige indtægts-

rammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering omkostninger til 

drift af anlægget. Indtægter som følge af driften af anlægget samt sparede 

omkostninger til fortsat drift af demonterede anlæg modregnes indtægts-

rammeforhøjelsen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 15, stk. 1 

og 5. 

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

se senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for 
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det pågældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve 

denne, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 29, stk. 3: 

”Såfremt der er en difference, jf. § 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, som bevirker, 
at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 
5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den 
opståede differencer er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger 
efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et regule-
ringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklingen af differencer fra tidligere regule-
ringsår.” 

Energitilsynet har i afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af 

nødvendige nyinvesteringer fastlagt modellen til beregning af forhøjelse for 

nødvendige nyinvesteringer, samt de standardværdier, der anvendes til at 

beregne sparede og nye driftsomkostninger samt sparede levetidsforlængen-

de omkostninger.
5
 

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. ” 

 
3 Vurdering 

 

3.1 Anlægsinvesteringerne udgør nødvendige nyinvesteringer 

 

                                                 
5
 Afgørelsen kan findes på: 

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

oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/. 

Denne afgørelses beregninger er foretaget i den tilhørende Excel-model. 

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/
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Sekretariatet foretager i dette afsnit en særskilt vurdering af, om hver af de 

to anlægstyper idriftsat af Vestjyske Net udgør nødvendige nyinvesteringer i 

henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 19, litra a og b. 

Anlægstype b (2011) 

Vestjyske Net har oplyst, at anlægsinvesteringen i 60 kV delen af 150/60 kV 

stationen Lem Kær er grundet Energinet.dk’s opførelse af 150 kV delen af 

stationen. Derudover bliver 150/60 kV-stationen også omtalt i Energi-

net.dk’s anlægsrapport og har således indgået i Energinet.dks planer for det 

fremtidige behov for transmissionskapacitet.  

Derfor behandler sekretariatet denne ansøgning fra Vestjyske Net efter an-

lægstype b i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 19. 

I indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra b, bliver en nød-

vendig nyinvestering, anlægstype b, beskrevet: 

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

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

citet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, i lov om elforsy-

ning. 

Af Energinet.dk’s anlægsaftale omhandlende ombygningen af Læm Kær 

stationen for at imødese etablering af vindmølleproduktion i Ringkøbing-

Skjern Kommune, fremgår det: 

 

Den planlagte og forventede tilgang af vindmølleproduktion i området kan ikke opsam-

les i det eksisterende 60 kV-net. 60 kV-netforstærkninger er blevet belyst og fundet ik-

ke-optimale. 

[…] 

Den aftalte løsning med en ny 150/60 kV transformerstation i Lem Kær sikrer tilslut-

ningsmulighed for de vindmøller (30 MW), der allerede er planlagt og sendt tilslut-

ningsanmodninger om. Lem Kær stationen vil endvidere kunne aflaste transporten fra 

60 kV- til 150 kV-niveau på station Skovstrup og Videbæk, så aktuelle nye forespørgs-

ler om tilslutning af yderligere vindkraft i et vist omfang vil kunne imødekommes. 

[…] 

Idet anlægget idriftsat af Vestjyske Net indgår i Energinet.dk’s anlægsaftale, 

finder sekretariatet, at anlægsinvesteringen er en nødvendig nyinvestering, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra b. 
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Som følge af Energinet.dks planer har Vestjyske Net købt en 25.639 m
2
 

grund, hvorpå hele 150/60 kV stationen er placeret. Vestjyske Net modtager 

derefter lejeindtægter af Energinet.dk for den del af grunden (ca. 40 pct.), 

som er optaget af Energinet.dks del af stationen. Disse lejeindtægter indgår i 

Vestjyske Nets regulerede økonomi. Sekretariatet vurderer, at hele grunden 

er en del af den nødvendige nyinvestering og at virksomhedens indtægts-

rammeforhøjelse således beregnes på baggrund af hele grunden. 

Nedenfor beregnes Vestjyske Nets indtægtsrammeforhøjelser som følge af 

den nødvendige nyinvestering idriftsat i 2011. 

Anlægstype a (2012) 

Vestjyske Net har oplyst, at anlægsinvesteringen, som er en kabelindsløjf-

ning, blev nødvendig efter NOE Net A/S’ etablering af en 60/10 kV station 

for at kunne aftage effekten af 2 nye store produktionsanlæg, der er Måbjerg 

Bioenergi på 3MW og vindmølleparken Ausumgaard på 12,5MW. Vestjy-

ske Nets kabelindsløjfning er foretaget for at tilslutte NOE Net A/S’ 60/10 

kV station til 60 kV nettet.   

Vestjyske Net har ansøgt om at få godkendt kabelindsløjfningen som en 

nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, 

nr. 19, litra a. 

I indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra a, bliver en nød-

vendig nyinvestering, anlægstype a, beskrevet: 

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. 

 

Sekretariatet bemærker, at udgangspunktet i henhold til elforsyningslovens 

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

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

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

citet, eller hvor investeringen omhandler væsentlige omlægninger af den 

overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerhe-

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

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

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

stk. 3. 
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Sekretariatet vurderer på den baggrund, at de for denne investering relevante 

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

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

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

vendig ny og væsentligt øget kapacitet. 

Vestjyske Net har redegjort for, at anlægsinvesteringen er idriftsat som følge 

af NOE Nets anlægsinvestering i 60/10 kV stationen, der er grundet i tilslut-

ningen af de to produktionssteder, Måbjerg Bioenergi og vindmølleparken 

Ausumgaard. Samlet tilfører anlægsinvesteringerne en øget kapacitet til 

NOE Nets eksisterende nettet på 20 MW. Vestjyske Net har ved telefonsam-

tale af den 27. februar 2015 oplyst, at det alene er kapaciteten af NOE’s del 

af nettet, der øges med investeringen. NOE Net har ved telefonsamtale af 

den 27. februar 2015 oplyst, at kapaciteten før idriftsættelsen af 60/10 kV 

stationen var 346 MW. Sekretariatet vurderer væsentligheden af Vestjyske 

Nets idriftsatte anlæg med udgangspunkt i det samlede projekt, som er til-

slutning af de to store nye produktionsenheder, Måbjerg Bioenergi og vind-

mølleparken Ausumgaard på henholdsvis 3MW og 12,5MW, selvom inve-

steringen er fordelt mellem Vestjyske Net og NOE Net, der varetager hver 

sit spændingsniveau i forsyningsområdet. Såfremt spændingsniveauerne i 

forsyningsområdet ikke var fordelt mellem to netvirksomheder, havde for-

stærkningen været en samlet investering idriftsat af samme netvirksomhed. 

På den baggrund vurderer sekretariatet, at væsentligheden af Vestjyske Nets 

investering bør vurderes ud fra væsentligheden af den samlede investering i 

forhold til det samlede eksisterende net. 

Sammenholdt med, at NOE Nets samlede kapacitet før investeringen var 

346 MW, vurderer sekretariatet, at en stigning på 20 MW, svarende til ca. 6 

pct., kan betragtes som en tilførsel af væsentlig øget kapacitet til det samle-

de anlæg, selvom det ikke er Vestjyske Nets eget anlæg, der tilføres ny og 

væsentligt øget kapacitet. Det vurderer sekretariatet som nødvendig øget 

kapacitet og ydeevne.  

Sammenholdt med, at Vestjyske Net har redegjort for, at investeringen er 

nødvendig, finder sekretariatet, at anlægsinvesteringen er en nødvendig 

nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra 

a. 

3.2 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering idriftsat i 2011 
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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, hvor den 15. i måneden benyttes som 

skæringsdato. Da Vestjyske Net har oplyst idriftsættelsesdatoen til den 29. 

december 2011, bliver forrentningssatsen beregnet for januar 2012. Sekreta-

riatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrentningssats for nødven-

dige nyinvesteringer idriftsat i januar 2012 til 5,02194 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 – kassations-

værdi – nutidsværdi af sparede driftsomkostninger  

Reg. anlægssaldo = kr. 10.870.411 + kr. 0 - kr. 0 - kr. 0  

Reg. anlægssaldo = kr. 10.870.411 

Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes en stigning i den leverede 

mængde el, der fører til nye indtægter. Derudover er demonteringsomkost-

ningerne og kassationsværdien kr. 0, da der ikke er demonteret anlæg. Dette 

fører også til, at der ikke er sparede driftsomkostninger for virksomheden. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 

fyrreårige levetid. Levetiden for anlæggets delinvesteringer varierer og skal 

afskrives over deres individuelle levetider. Derfor er nedenstående afskriv-

ning udregnet ved en opdeling af den idriftsatte investering i forhold til le-

vetiden af de idriftsatte anlæg. Under ”Reg. Anlægssaldo1” med 40 års leve-

tid er jordkabler og 60 kV-felterne, under ”Reg. Anlægssaldo2” med 50 års 

levetid indgår grunden, og under ”Reg. Anlægssaldo3” med 80 års levetid 

indgår bygningen.  

For de første 40 år af investeringens levetid bliver afskrivningen: 

Årlig afskrivning2012-51       = (Reg. Anlægssaldo1)(1/40) + (Reg. Anlægssal-

do2)(1/50) + (Reg Anlægssaldo3)(1/80) 

Årlig afskrivning2012-51 = (kr. 6.047.847 + kr. 1.997.121)(1/40) + (kr. 

2.132.010)(1/50) + (kr. 693.433)(1/80)  

Årlig afskrivning2012-51  = kr. 252.432 
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For de efterfølgende 10 år bliver afskrivningen følgende: 

Årlig afskrivning2052-61 = (Reg. Anlægssaldo2)(1/50) + (Reg Anlægssal-

do3)(1/80) 

Årlig afskrivning2052-61 = (kr. 2.132.010)(1/50) + (kr. 693.433)(1/80)  

Årlig afskrivning2052-61 = kr. 51.308 

De sidste 30 år af investeringens levetid bliver afskrivningen følgende: 

Årlig afskrivning2062-91 = (Reg Anlægssaldo3)(1/80) 

Årlig afskrivning2062-91 = (kr. 693.433)(1/80) 

Årlig afskrivning2062-91 = kr. 8.668 

Da den 29. december 2011 er oplyst som idriftsættelsesdato, får Vestjyske 

Net forhøjet sin indtægtsramme fra og med januar i reguleringsåret 2012
6
. 

Indtægtsrammen forhøjes således fra og med 2012 med forrentning og af-

skrivning af den reguleringsmæssige anlægssaldo. 

Årlig forrentning2012  = 0,0502194 * kr. 10.870.411 = kr. 545.906 

Δindtægtsramme2012  = forrentning + afskrivning 

 = kr. 545.906 + kr. 252.432 

 =  kr. 798.338 + løbende nettoomkostninger 

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 335/2011.  

De løbende nettoomkostninger indgår ligeledes i forhøjelsen fra og med re-

guleringsåret 2012, idet investeringen er idriftsat den 29. december 2011. 

Løbende nettoomkostninger2012 = nye driftsomkostninger – sparede drifts-

omkostninger – nye indtægter 

                                                 
6
 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. Da Vestjyske Net 

har oplyst den 29. december 2011 som idriftsættelsesdato, bliver forrentningen udregnet for 

januar 2012. 
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Løbende nettoomkostninger2012  = kr. 224.384 – kr. 0 – kr. 0 

Løbende nettoomkostninger2012  = kr. 224.384 

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 

Vestjyske Net har oplyst. 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer på den baggrund afgørelse om, at 

Vestjyske Nets indtægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er 

angivet i kolonne 4 i tabel 4, dog korrigeret som følge af, at de løbende net-

toomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i re-

guleringsprisindekset, jf. § 15 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 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. 

Den årlige afskrivning og forrentning for investeringens levetid fremgår af 

kolonne 2 og 3 i tabel 2.  
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Tabel 2. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den 

nødvendige nyinvestering i 2012, set i forhold til den oprindelige ramme (2012-2091) 

År 
Forrentning og  

afskrivning 
Driftsomkostninger Indtægtsrammeforhøjelse

 

2012 798.338 224.384 1.022.722 

2013 785.661 228.337 1.013.998 

2014 772.984 228.768 1.001.752 

2015 760.307 235.631 995.938 

2016 747.630 242.700 990.330 

2017 734.953 249.981 984.934 

2018 722.276 257.481 979.757 

2019 709.599 265.205 974.804 

2020 696.922 273.161 970.083 

2021 684.245 281.356 965.601 

2022 671.568 289.797 961.365 

2023 658.891 298.491 957.381 

2024 646.214 307.445 953.659 

2025 633.537 316.669 950.206 

2026 620.860 326.169 947.029 

2027 608.183 335.954 944.137 

2028 595.506 346.032 941.538 

2029 582.829 356.413 939.242 

2030 570.152 367.106 937.258 

2031 557.475 378.119 935.594 

2032 544.798 389.463 934.260 

2033 532.121 401.146 933.267 

2034 519.444 413.181 932.625 

2035 506.767 425.576 932.343 

2036 494.090 438.344 932.433 

2037 481.413 451.494 932.907 

2038 468.736 465.039 933.775 

2039 456.059 478.990 935.049 

2040 443.382 493.360 936.741 

2041 430.705 508.160 938.865 

2042 418.028 523.405 941.433 

2043 405.351 539.107 944.458 

2044 392.674 555.280 947.954 

2045 379.997 571.939 951.936 

2046 367.320 589.097 956.417 

2047 354.643 606.770 961.413 

2048 341.966 624.973 966.939 

2049 329.289 643.722 973.011 

2050 316.612 663.034 979.646 

2051 303.935 682.925 986.860 

2052 90.134 602.245 692.379 

2053 87.557 620.312 707.869 

2054 84.980 638.922 723.902 

2055 82.404 658.089 740.493 
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2056 79.827 677.832 757.659 

2057 77.250 698.167 775.417 

2058 74.674 719.112 793.786 

2059 72.097 740.685 812.782 

2060 69.520 762.906 832.426 

2061 66.944 785.793 852.737 

2062 21.727 130.707 152.434 

2063 21.292 134.628 155.920 

2064 20.856 138.667 159.523 

2065 20.421 142.827 163.248 

2066 19.986 147.112 167.098 

2067 19.550 151.525 171.076 

2068 19.115 156.071 175.186 

2069 18.680 160.753 179.433 

2070 18.244 165.576 183.820 

2071 17.809 170.543 188.352 

2072 17.374 175.659 193.033 

2073 16.939 180.929 197.868 

2074 16.503 186.357 202.860 

2075 16.068 191.948 208.016 

2076 15.633 197.706 213.339 

2077 15.197 203.637 218.835 

2078 14.762 209.746 224.508 

2079 14.327 216.039 230.366 

2080 13.891 222.520 236.411 

2081 13.456 229.196 242.652 

2082 13.021 236.071 249.092 

2083 12.586 243.154 255.739 

2084 12.150 250.448 262.598 

2085 11.715 257.962 269.677 

2086 11.280 265.700 276.980 

2087 10.844 273.671 284.516 

2088 10.409 281.882 292.291 

2089 9.974 290.338 300.312 

2090 9.539 299.048 308.587 

2091 9.103 308.020 317.123 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2012 til og med 2014 
og estimeret for 2015 og fremefter. 
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3.3 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af nød-

vendige nyinvesteringer idriftsat i 2012 

For Vestjyske Nets anlægsinvestering i 60 kV-delen af station Lem Kær i 

2012 har Sekretariatet for Energitilsynet foretaget samme beregningerne 

som i afsnit 3.2. Den årlige afskrivning og forrentning for investeringen 

fremgår af kolonne 2 i tabel 3.  
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Tabel 3. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den 

nødvendige nyinvestering i 2012, set i forhold til den oprindelige ramme (2012-2051) 

År 
Forrentning og  

afskrivning 
Driftsomkostninger Indtægtsrammeforhøjelse

 

2012 289.605 31.853 321.459 

2013 320.230 38.897 359.127 

2014 314.825 38.971 353.796 

2015 309.421 40.140 349.561 

2016 304.017 41.344 345.361 

2017 298.613 42.584 341.197 

2018 293.208 43.862 337.070 

2019 287.804 45.178 332.982 

2020 282.400 46.533 328.933 

2021 276.995 47.929 324.924 

2022 271.591 49.367 320.958 

2023 266.187 50.848 317.035 

2024 260.783 52.373 313.156 

2025 255.378 53.945 309.323 

2026 249.974 55.563 305.537 

2027 244.570 57.230 301.799 

2028 239.165 58.947 298.112 

2029 233.761 60.715 294.476 

2030 228.357 62.536 290.893 

2031 222.953 64.413 287.365 

2032 217.548 66.345 283.893 

2033 212.144 68.335 280.479 

2034 206.740 70.385 277.125 

2035 201.335 72.497 273.832 

2036 195.931 74.672 270.603 

2037 190.527 76.912 267.439 

2038 185.123 79.219 264.342 

2039 179.718 81.596 261.314 

2040 174.314 84.044 258.358 

2041 168.910 86.565 255.475 

2042 163.506 89.162 252.668 

2043 158.101 91.837 249.938 

2044 152.697 94.592 247.289 

2045 147.293 97.430 244.722 

2046 141.888 100.353 242.241 

2047 136.484 103.363 239.847 

2048 131.080 106.464 237.544 

2049 125.676 109.658 235.334 

2050 120.271 112.948 233.219 

2051 114.867 116.336 231.203 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2012 til og med 2014 
og estimeret for 2015 og fremefter. 
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3.4 Samlede årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge 

af virksomhedens to nødvendige nyinvesteringer  

De samlede forhøjelser af Vestjyske Nets indtægtsramme som følge af 60 

kV-delen af station Lem Kær og kabelindsløjfningen idriftsat i 2012 frem-

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

virksomhedens to nødvendige nyinvesteringer  

År Station Lem Kær 
60 kV 

kabelindsløjfning 
Samlet 

2012 1.022.722 321.459 1.344.181 

2013 1.013.998 359.127 1.373.125 

2014 1.001.752 353.796 1.355.548 

2015 995.938 349.561 1.345.499 

2016 990.330 345.361 1.335.691 

2017 984.934 341.197 1.326.131 

2018 979.757 337.070 1.316.827 

2019 974.804 332.982 1.307.786 

2020 970.083 328.933 1.299.016 

2021 965.601 324.924 1.290.525 

2022 961.365 320.958 1.282.323 

2023 957.381 317.035 1.274.416 

2024 953.659 313.156 1.266.815 

2025 950.206 309.323 1.259.529 

2026 947.029 305.537 1.252.566 

2027 944.137 301.799 1.245.936 

2028 941.538 298.112 1.239.650 

2029 939.242 294.476 1.233.718 

2030 937.258 290.893 1.228.151 

2031 935.594 287.365 1.222.959 

2032 934.260 283.893 1.218.153 

2033 933.267 280.479 1.213.746 

2034 932.625 277.125 1.209.750 

2035 932.343 273.832 1.206.175 

2036 932.433 270.603 1.203.036 

2037 932.907 267.439 1.200.346 

2038 933.775 264.342 1.198.117 

2039 935.049 261.314 1.196.363 

2040 936.741 258.358 1.195.099 

2041 938.865 255.475 1.194.340 

2042 941.433 252.668 1.194.101 

2043 944.458 249.938 1.194.396 

2044 947.954 247.289 1.195.243 

2045 951.936 244.722 1.196.658 

2046 956.417 242.241 1.198.658 

2047 961.413 239.847 1.201.260 

2048 966.939 237.544 1.204.483 

2049 973.011 235.334 1.208.345 

2050 979.646 233.219 1.212.865 

2051 986.860 231.203 1.218.063 

2052 692.379 0 692.379 

2053 707.869 0 707.869 

2054 723.902 0 723.902 

2055 740.493 0 740.493 
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2056 757.659 0 757.659 

2057 775.417 0 775.417 

2058 793.786 0 793.786 

2059 812.782 0 812.782 

2060 832.426 0 832.426 

2061 852.737 0 852.737 

2062 152.434 0 152.434 

2063 155.920 0 155.920 

2064 159.523 0 159.523 

2065 163.248 0 163.248 

2066 167.098 0 167.098 

2067 171.076 0 171.076 

2068 175.186 0 175.186 

2069 179.433 0 179.433 

2070 183.820 0 183.820 

2071 188.352 0 188.352 

2072 193.033 0 193.033 

2073 197.868 0 197.868 

2074 202.860 0 202.860 

2075 208.016 0 208.016 

2076 213.339 0 213.339 

2077 218.835 0 218.835 

2078 224.508 0 224.508 

2079 230.366 0 230.366 

2080 236.411 0 236.411 

2081 242.652 0 242.652 

2082 249.092 0 249.092 

2083 255.739 0 255.739 

2084 262.598 0 262.598 

2085 269.677 0 269.677 

2086 276.980 0 276.980 

2087 284.516 0 284.516 

2088 292.291 0 292.291 

2089 300.312 0 300.312 

2090 308.587 0 308.587 

2091 317.123 0 317.123 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De samlede tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2012 til og 
med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 

 

 

Sekretariatet forhøjer Vestjyske Nets indtægtsramme med de årlige beløb, 

som er angivet i kolonne 4 i tabel 4. 

Sekretariatet tager i den forbindelse forbehold for, at de af Vestjyske Net 

indsendte oplysninger er korrekte. 
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Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem 

til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Vestjyske 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 § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 

og Energitilsynet 2013. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme be-

stemmelser. 

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 

2012-2013 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 2012 og 2013, jf. ta-

bel 5. Sekretariatet bemærker hertil at virksomhedens fakturerede leverede 

mængder kWh er lig virksomhedens faktiske leverede mængder kWh. 

De faktisk leverede mængder fremgår af tabel 5. 

Tabel 5. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2012 

2013 

2.239.397.000 

1.658.299.000 

Kilde: Vestjyske Net A/S 

For 2012-2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stig-

ning i selskabets reguleringspris til: 
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Δreguleringspris2012 = (kr. 1.344.181 / 2.239.397.000 kWh)  

= 0,060 øre/kWh 

Δreguleringspris2013 = (kr. 1.373.125 / 1.658.299.000 kWh)  

= 0,083 øre/kWh 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens re-

guleringspris til 0,060 øre/kWh i 2012 og 0,083 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 indtægts-

rammen (kr.)* 

Tilladt stigning i regule-

ringsprisen (øre/kWh)** 

2012 1.344.181 0,060 

2013 1.373.125 0,083 

2014 1.355.548 0,082 

2015 1.345.499 0,081 

2016 1.335.691 0,081 

2017 1.326.131 0,080 

2018 1.316.827 0,079 

2019 1.307.786 0,079 

2020 1.299.016 0,078 

2021 1.290.525 0,078 

2022 1.282.323 0,077 

2023 1.274.416 0,077 

2024 1.266.815 0,076 

2025 1.259.529 0,076 

2026 1.252.566 0,076 

2027 1.245.936 0,075 

2028 1.239.650 0,075 

2029 1.233.718 0,074 

2030 1.228.151 0,074 

2031 1.222.959 0,074 

2032 1.218.153 0,073 

2033 1.213.746 0,073 

2034 1.209.750 0,073 

2035 1.206.175 0,073 

2036 1.203.036 0,073 

2037 1.200.346 0,072 

2038 1.198.117 0,072 

2039 1.196.363 0,072 

2040 1.195.099 0,072 

2041 1.194.340 0,072 

2042 1.194.101 0,072 

2043 1.194.396 0,072 

2044 1.195.243 0,072 

2045 1.196.658 0,072 

2046 1.198.658 0,072 

2047 1.201.260 0,072 

2048 1.204.483 0,073 

2049 1.208.345 0,073 

2050 1.212.865 0,073 

2051 1.218.063 0,073 

2052 692.379 0,042 

2053 707.869 0,043 

2054 723.902 0,044 

2055 740.493 0,045 

2056 757.659 0,046 
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2057 775.417 0,047 

2058 793.786 0,048 

2059 812.782 0,049 

2060 832.426 0,050 

2061 852.737 0,051 

2062 152.434 0,009 

2063 155.920 0,009 

2064 159.523 0,010 

2065 163.248 0,010 

2066 167.098 0,010 

2067 171.076 0,010 

2068 175.186 0,011 

2069 179.433 0,011 

2070 183.820 0,011 

2071 188.352 0,011 

2072 193.033 0,012 

2073 197.868 0,012 

2074 202.860 0,012 

2075 208.016 0,013 

2076 213.339 0,013 

2077 218.835 0,013 

2078 224.508 0,014 

2079 230.366 0,014 

2080 236.411 0,014 

2081 242.652 0,015 

2082 249.092 0,015 

2083 255.739 0,015 

2084 262.598 0,016 

2085 269.677 0,016 

2086 276.980 0,017 

2087 284.516 0,017 

2088 292.291 0,018 

2089 300.312 0,018 

2090 308.587 0,019 

2091 317.123 0,019 

* De samlede tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2012 til og med 

2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 

**De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2012 til og med 2013 og 

estimeret for 2014 og fremefter. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.  
 

 

Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 6, således at de tilladte for-

øgelser i selskabets reguleringspris følger udviklingen i selskabets faktisk 

leverede mængde el. 
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4 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/

