
 

 

 

23. oktober 2015 

Detail & Distribution 

14/13276 

/BEJ  

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

EnergiMidt Net A/S 

Tietgensvej 2-4 

8600 Silkeborg 

 

 

 

 

AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S’ IND-

TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra EnergiMidt 

Net A/S (herefter EnergiMidt) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme 

som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer 

for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder nr. 335 af 15. april 

2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011). 

 

EnergiMidts ansøgninger indeholder følgende dele:  

KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2013 

EnergiMidts ansøgning vedrører etableringen af i alt 61,6 km 10 kV kabel-

forbindelse, 56 netstationer, 56 transformere, 74,4 km 0,4 kV-kabelforbindelse og 

181 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 50,1 km 10 kV luftledning, 

56 netstationer, 56 transformere og 61,8 km 0,4 kV luftledning. 

 

Anlæggene er idriftsat løbende i 2013. 

AFGØRELSE AF SAG 14/13276 OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT 

NET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

På baggrund af sagsfremstillingen træffer Sekretariatet for Energitilsynet med 

nedenstående begrundelse afgørelse om, at EnergiMidt Net A/S’ kabellægning af 

luftledninger i 2013 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011, § 2, nr. 19, litra c og litra e. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S’ reguleringspris med 

de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. 

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 14/13276 

EnergiMidt har ved mail af 17. december 2014, ansøgt om forhøjelse af virksom-

hedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger, 

for dele af 0,4 kV og 10 kV nettet. 
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EnergiMidt har ved mail af 17. december 2014 og 19. juni 2015 oplyst anlægssum, 

demonteringsomkostninger og af anlægsinvesteringen samt indsendt dokumentati-

on for de oplyste kassationsværdier. 

 

Derudover har EnergiMidt i mail af 8. juni 2015 oplyst idriftsættelsesdatoer. Se-

kretariatet har på baggrund af de oplyste idriftsættelsesdatoer beregnet den vægte-

de idriftsættelsesdato i Tabel 1, jf. § 12, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011.  

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER FOR NØDVENDIGE NYINVESTERINGER I 2009 

 2013 

Vægtet dato for idriftsættelse* 25-05-2013 

Anlægssum (kr.) 58.405.049 

Demonteringsomkostninger (kr.)  5.267.009  

Kassationsværdi (kr.)  4.465.988  

Kilde: EnergiMidt Net A/S og Sekretariatet for Energitilsynet 

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

ansøgningernes delinvesteringer, jf. § 12, stk. 3. 

Virksomheden har i mail af 17. december 2014, 26. februar 2015, og 12. oktober 

2015 oplyst, at der har været samgravning med koncernforbundet virksomhed 

(gadelys og fiber). EnergiMidt har i samme mails redegjort for principperne for 

fordeling af graveomkostninger. EnergiMidt har oplyst, at omkostninger fordeles 

ligeligt ved samme gravedybde, og for de delstrækninger, hvor der indgår et eller 

flere yderligere kabler i anden dybde afholdes den yderligere omkostning alene af 

kabelejeren. 

 

EnergiMidt har ved mail af 12. oktober 2015 oplyst, at der ikke har været sam-

gravning med 3. part. 

 

EnergiMidt oplyser i mail af 17. december 2014, at der ikke i forbindelse med 

kabellægningerne er foretaget reinvesteringer i det eksisterende net. 

 

EnergiMidt oplyser ved mail af 17. december 2014, at investeringen i kabelskabe 

udelukkende er foretaget som følge af kabellægningen i 2013. 

 

EnergiMidt oplyser i mail af 26. februar, at investeringen i netstationer og trans-

formere udelukkende er foretaget som følge af kabellægningen af luftledninger. 
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HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 20. oktober 2015 sendt afgørelsen i høring 

hos EnergiMidt med en 14-dages høringsfrist. 

 

EnergiMidt har ved mail af 22. oktober 2015 tilkendegivet at der ikke er kommen-

tarer til afgørelsen, bortset fra en korrektion til tabel 1.  

 

Med denne version af afgørelsen er tabel 1 rettet, så den anlægssum der fremgår af 

tabel 1 er den korrekte anlægssum. 

LOVGRUNDLAG 

Lovgrundlag for indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 fremgår af bilag 1. 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

I det følgende vurderes EnergiMidts ansøgning på baggrund af sagsfremstillingen.  

 

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

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 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 2013 

EnergiMidt udførte kabellægning af luftledninger i 2013 og har ansøgt om forhø-

jelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 12, stk. 

1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 19, 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 luftledning, som ansøges efter 

litra c, har EnergiMidt oplyst, at denne del af ansøgningen omfatter kabellægning 

af luftledninger, der er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden, jf. ansøgning 

af 17. december 2014, hvor det fremgår at: ”Ansøgningen vedrører kabellægnin-

ger, der er gennemført af hensyn til forsyningssikkerheden (…)”. Dette har sekreta-

riatet lagt til grund for denne del af afgørelsen. 

 

For investeringen i kabelskabe, der ansøges efter litra e, har EnergiMidt oplyst, at 

disse investeringer er nødvendige for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. mails af 

17. december 2014 og 26. februar 2015. Dette har sekretariatet lagt til grund for 

denne del af afgørelsen. 

 

Denne ansøgning behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, der har 

haft virkning fra 1. januar 2011, da EnergiMidt i forbindelse med ansøgningen 

oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. okto-

ber 2008. 
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EnergiMidt har fremlagt de anvendte principper for en ligelig fordeling af de ag-

gregerede omkostninger til samgravning mellem EnergiMidt, fiber og gadelys, jf. 

mail af den 17. december 2014, 26. februar 2015, og 12. oktober 2015. Endvidere 

har EnergiMidt 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 dybde afholdes den yderligere omkostning alene af ka-

belejeren. 

 

Sekretariatet vurderer således, at kabellægningerne foretaget af EnergiMidt i 2013 

for hvilke der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner for inden den 

8. oktober 2008 kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsramme-

bekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra c og litra e. Sekretariatet forhøjer derfor 

EnergiMidt reguleringspris med de værdier, der fremgår af Tabel 4 kolonne 3, jf. § 

12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forhø-

jelserne vil dog løbende blive korriget for den faktiske udvikling i virksomhedens 

leverede mængde elektricitet, samt for den faktiske udvikling i reguleringsprisin-

dekset. 

 

Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af EnergiMidts indtægtsramme 

og reguleringspris i afsnittet ’Stigning i Indtægtsrammen – Beregninger for kabel-

lægning i 2013’. Beregningerne udføres i den på idriftsættelsestidspunktet gæl-

dende model, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2010, § 15, og Energitilsynets 

afgørelse af 23. juni 2010 om opdatering af den økonomiske model for nødvendi-

ge nyinvesteringer. 

STIGNING I INDTÆGTSRAMME 

I det følgende beregnes forhøjelsen af EnergiMidts reguleringspris som følge af 

kabellægning af luftledninger idriftsat i 2013.  

BEREGNINGER FOR KABELLÆGNING I 2013 

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

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

cipper, der er fastlagt med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for 

godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og den tilhørende Excel-model
1
. De 

nødvendige nyinvesteringer skal over hele investeringernes levetid kunne forrentes 

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

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet benytter den gennemsnitli-

ge forrentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat, og hvor-

fra forrentningen påbegynder, jf. § 12, stk. 3
2
, i samme bekendtgørelse.  

 

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

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

model-for-noedvendige-nyinvesteringer/  

2 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/
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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 335/2011.  

 

Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrentningssats til 4,34382 

pct. for nødvendige nyinvesteringer forrentet fra og med juni 2013. 

 

En del af den årlige forhøjelse af EnergiMidts indtægtsramme som følge af den 

nødvendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets regulerings-

mæssige anlægssaldo, jf. § 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

 

Reg. Anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – 

kassationsværdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende om-

kostninger 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 58.405.049 + kr. 5.267.009 – kr. 4.465.988 

– kr.5.263.366 

 

Reg. Anlægssaldo = kr. 53.942.704 

 

Anlægssum og demonteringsomkostninger fremgår af Tabel 1. 

 

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 5.263.366 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 

model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og afsnittet ’Begrundelse - 

Kabellægning luftledninger i 2013’.  

BEREGNING AF AFSKRIVNINGER FOR NØDVENDIG NYINVESTERING 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrre-

årige levetid, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 15, stk. 4 og 6 og  

Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendi-

ge nyinvesteringer. 

Da levetiden for de demonterede 0,4 kV-luftledninger er 35 år, jf. Energitilsynets 

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

ger, skal værdien af demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs 

kassationsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger 

alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 35 le-

veår, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 15, stk. 2.  

 

  



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S’ INDTÆGTSRAMME SOM 

FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

 

Side 6/13 

I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: 

 

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

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

tidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostningerluftledning 0,4 og 

10 kV + (35/40) (demonteringsomkostningernetstation, transformer – kassati-

onsværdinetstation, transformer – nutidsværdi af sparede levetidsforlæn-

gende omkostningernetstation, transformer )(1/35) 

 

Årlig afskrivning1-35 = ((35/40)(kr. 58.405.049) + kr. 5.099.009 – 

kr. 4.465.988 – kr. 5.263.366+ (35/40) (kr. 168.000 – kr. 0 – kr. 0 

)(1/35) 

 

Årlig afskrivning1-35 = kr. 1. 332.031 

 

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, transfor-

mer)(1/5) 

 

Årlig afskrivning36-40 = ((5/40)( kr. 58.405.049 + kr. 168.000 – kr. 0 

– kr. 0))(1/5) 

 

Årlig afskrivning36-40 = kr. 1.464.326 

 

Sekretariat har på baggrund af oplysningerne i EnergiMidts ansøgning beregnet 

den 25. maj 2013 som vægtet idriftsættelsesdato, og investeringen forrentes fra og 

med juni i idriftsættelsesåret
3
. Derfor får EnergiMidt forrentning af investeringen 

for syv måneder af reguleringsåret 2013.  Indtægtsrammen forhøjes således med 

forrentning og løbende nettoomkostninger for (7/12) af året, samt hele den årlige 

afskrivning, jf. § 12, stk. 3. 

 

Den årlige forrentning beregnes som følger: 

 

Årlig forrentning2013 = Tilladt Forrentningssats * Reg. Anlægssaldo 

 

Årlig forrentning2013 = 0,0434 * kr. 53.942.704 

 

Årlig forrentning2013 = kr. 2.343.173 

 

  

 
3 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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For at beregne stigningen i EnergiMidts reguleringspris beregnes først stigningen i 

EnergiMidts indtægtsramme: 

 

Δindtægtsramme2013 = (7/12) forrentning + afskrivning + løbende 

nettoomkostninger 

 

Δindtægtsramme2013 = (7/12) (kr. 2.343.173) + kr. 1.332.031+ lø-

bende nettoomkostninger 

 

Δindtægtsramme2013 = kr. 2.698.881 + 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 

335/2011.   

 

I 2013 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere 

end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2013 bliver dermed forhøjet 

med løbende nettoomkostninger for årets sidste syv måneder. 

 

Løbende nettoomkostninger2013 = (7/12)(nye driftsomkostninger – 

sparede driftsomkostninger – nye indtægter) 

 

Løbende nettoomkostninger2009 = (7/12)( kr. 369.170 – kr. 540.793 

– kr. 0) 

 

Løbende nettoomkostninger2009 = kr. -100.114 

 

Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet 

for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier for driftsomkostninger 

jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 15, stk. 7, som fastlagt i Energitilsy-

nets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinve-

steringer og den tilhørende Excel-model for de typer af nye og demonterede an-

læg, som EnergiMidt har oplyst. 

 

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

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

dierne af de løbende nettoomkostninger positiv. 

 

De årlige forhøjelser af EnergiMidts indtægtsramme i investeringens levetid er 

præsenteret i Tabel 2, kolonne 4, jf. beregningerne i dette afsnit, samt afsnittet 

”Sekretariatets begrundelse”, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoom-

kostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringspris-
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indekset, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsy-

nets 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 2013  

År Forrentning og  

afskrivning 

Driftsomkostninger* Tilladt stigning 

2013 2.698.881 -100.114 2.598.768 

2014 3.617.342 -171.948 3.445.395 

2015 3.559.481 -172.350 3.387.131 

2016 3.501.620 -177.520 3.324.100 

2017 3.443.759 -182.846 3.260.913 

2018 3.385.898 -188.331 3.197.567 

2019 3.328.037 -193.981 3.134.056 

2020 3.270.176 -199.801 3.070.376 

2021 3.212.315 -205.795 3.006.521 

2022 3.154.454 -211.969 2.942.486 

2023 3.096.593 -218.328 2.878.266 

2024 3.038.732 -224.877 2.813.855 

2025 2.980.871 -231.624 2.749.248 

2026 2.923.010 -238.572 2.684.438 

2027 2.865.149 -245.730 2.619.420 

2028 2.807.289 -253.101 2.554.187 

2029 2.749.428 -260.695 2.488.733 

2030 2.691.567 -268.515 2.423.051 

2031 2.633.706 -276.571 2.357.135 

2032 2.575.845 -284.868 2.290.977 

2033 2.517.984 -293.414 2.224.570 

2034 2.460.123 -302.216 2.157.906 

2035 2.402.262 -311.283 2.090.979 

2036 2.344.401 -320.621 2.023.779 

2037 2.286.540 -330.240 1.956.300 

2038 2.228.679 -340.147 1.888.531 

2039 2.170.818 -350.352 1.820.466 

2040 2.112.957 -360.862 1.752.095 

2041 2.055.096 -371.688 1.683.408 

2042 1.997.235 -382.839 1.614.396 

2043 1.939.374 -394.324 1.545.050 

2044 1.881.513 -406.154 1.475.359 

2045 1.823.652 -418.338 1.405.314 

2046 1.765.791 -430.888 1.334.903 

2047 1.707.930 -443.815 1.264.115 

2048 1.782.365 -457.129 1.325.235 

2049 1.718.757 -470.843 1.247.914 

2050 1.655.149 -484.969 1.170.181 

2051 1.591.542 -499.518 1.092.024 

2052 1.527.934 -514.503 1.013.431 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

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

2013 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 2013-2014, jf. . 

Tabel 3. 

TABEL 3 | LEVERET MÆNGDE EL 

År Leveret mængde, kWh 

2013             2.645.612.655  

2014             2.586.474.647  

Kilde: EnergiMidt Net A/S 

For 2013-2014 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i 

virksomhedens reguleringspris til: 

 

Δreguleringspris2013= (kr. 2.598.768 / 2.645.612.655 kWh) * 100 = 

0,098 øre/kWh 

 

Δreguleringspris2014= (kr. 3.445.395 / 2.586.474.647 kWh) * 100 = 

0,133 øre/kWh 

 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens regule-

ringspris til 0,098 øre/kWh i 2013, og 0,133 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)** 

2013 2.598.768 0,098 

2014 3.445.395 0,133 

2015 3.387.131 0,131 

2016 3.324.100 0,129 

2017 3.260.913 0,126 

2018 3.197.567 0,124 

2019 3.134.056 0,121 

2020 3.070.376 0,119 

2021 3.006.521 0,116 

2022 2.942.486 0,114 

2023 2.878.266 0,111 

2024 2.813.855 0,109 

2025 2.749.248 0,106 

2026 2.684.438 0,104 

2027 2.619.420 0,101 

2028 2.554.187 0,099 

2029 2.488.733 0,096 

2030 2.423.051 0,094 

2031 2.357.135 0,091 

2032 2.290.977 0,089 

2033 2.224.570 0,086 

2034 2.157.906 0,083 

2035 2.090.979 0,081 

2036 2.023.779 0,078 

2037 1.956.300 0,076 

2038 1.888.531 0,073 

2039 1.820.466 0,070 

2040 1.752.095 0,068 

2041 1.683.408 0,065 

2042 1.614.396 0,062 

2043 1.545.050 0,060 

2044 1.475.359 0,057 

2045 1.405.314 0,054 

2046 1.334.903 0,052 

2047 1.264.115 0,049 

2048 1.325.235 0,051 

2049 1.247.914 0,048 

2050 1.170.181 0,045 

2051 1.092.024 0,042 

2052 1.013.431 0,039 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: *Indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2013 til og med 2015 og estimeret for 2016 

og fremefter.  

**Den tilladte stigning i reguleringsprisen er endelig for 2013 og 2014 og estimeret for 2015 og fremef-

ter. 
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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-

2052. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af EnergiMidt indsendte 

oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at EnergiMidt 

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 EnergiMidt indgive en ny ansøgning om 

forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning 

skal EnergiMidt 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
4
 til 

EnergiMidt Net 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)”
5
, 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 

2013-2015 skal være opkrævet senest ved udgangen af 2017
6
. 

 

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. 

 
4 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til EnergiMidt Net A/S foretages i 2016, hvormed 

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

2005-2011 (rammenotat)” 
6 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 

 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5393 

bej@energitilsynet.dk 
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