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Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S’ indtægtsramme 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en andel af en ansøg-
ning fra EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt). Ansøgningen vedrører 
forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af en nødvendig nyinve-
stering, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsram-
mer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet 
af elforsyningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004). 
Den resterende del af ansøgningen vedrører kabellægning af luftledninger i 
2005-2008 og er afgjort af sekretariatet den 28. oktober 2013. 
 
EnergiMidt har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører etablering af et nyt 
10 kV-anlæg i Vildbjerg. Anlægget er idriftsat i 2008 af EnergiMidt Net 
Vest A/S, som fusionerede med EnergiMidt pr. 1. januar 2010 med Energi-
Midt som den fortsættende virksomhed. EnergiMidt har videre oplyst, at in-
vesteringen er foretaget for at imødekomme en stigning i produktionen af el 
fra Vildbjerg Kraftvarmeværk. 
 
Afgørelse 
 
Sekretariatet for Energitilsynet afviser, at den andel af virksomhedens an-
lægsinvestering, der er forårsaget af et hensyn til lavere nettab og forbedre-
de forsyningsforhold til Vildbjerg by, er en nødvendig nyinvestering, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra c. Sekretariatet har 
lagt vægt på, at disse hensyn falder ind under netvirksomhedernes generelle 
forpligtelse i henhold til elforsyningslovens § 20, stk. 1, og således skal af-
holdes inden for virksomhedernes eksisterende indtægtsrammer. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet godkender på baggrund af EnergiMidt Net 
A/S’ ansøgning, at den andel af virksomhedens anlægsinvestering, der er 
forårsaget af en øget produktion af el fra Vildbjerg Kraftvarmeværk, er en 
nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, 
nr. 13, litra c.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor EnergiMidt Net A/S’ ind-
tægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 1, kolonne 4, i den-
ne afgørelse. 
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Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med 2008 til og med 2013 skal 
være opkrævet senest ved udgangen af 2015, jf. en analog fortolkning af § 
22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 og Energitilsynet 
2013. 1 Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 
 
Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med 2014 skal være opkrævet 
senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det 
pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægts-
rammebekendtgørelse 1520/2004, § 22, stk. 2. 

Sagsfremstilling 
 
EnergiMidt har ved mail af 2. januar 2012 ansøgt om forhøjelse af virksom-
hedens indtægtsramme som følge af, at EnergiMidt Net Vest i 2008 har 
idriftsat en ny anlægsinvestering.  
 
Ved mail af 14. juli 2014 har EnergiMidt indsendt en revideret ansøgning, 
hvor der ikke indgår byggerenter, og hvor der i anlægssummerne er mod-
regnet beløb, som virksomheden har modtaget fra udligningsordningen2 på 
kr. 1.154.087. Investeringens samlede anlægssum udgør herefter kr. 
16.518.937, hvilket er en sum af både anlægsudgifter, demonteringsomkost-
ninger og hvori der indgår en modregnet kassationsværdi.  
 
EnergiMidt ansøger om at få godkendt anlæggene som nødvendige nyinve-
steringer i henhold til § 2, nr. 19, litra a, i indtægtsrammebekendtgørelse 
335 af 15. april 2011. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at da 
anlægsarbejdet er igangsat i 2006 og anlægget idriftsat i 2008, behandles 
ansøgningen efter reglerne i den på idriftsættelsestidspunktet gældende ind-
tægtsrammebekendtgørelse, nr. 1520 af 23. december 2004, § 2, nr. 13, litra 
c. Denne anlægstype omfatter nyinvesteringer og er udspecificeret som in-
vesteringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af 
nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere eller i 
aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder. 
 
EnergiMidt har oplyst, at baggrunden for investeringen er, at Vildbjerg 
Kraftvarmeværk har udvidet sin produktion fra 6,12 MW til 7,28 MW. Det 
eksisterende 10 kV-anlæg kunne ikke håndtere denne produktionsstigning, 
hvorfor der skulle etableres et nyt 10 kV-anlæg. Fordi den eksisterende sta-
tion var placeret uhensigtsmæssigt i forhold til Vildbjerg by, blev det beslut-
tet at etablere den nye station et andet sted end den gamle station frem for at 

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

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”. 
2 Af Energinet.dks notat ”Beregningsmodeller for udligning” af 11. januar 2012 fremgår, at 

udligningsmodellen har til formål at dække de udgifter, som net- og transmissionsselska-

berne pålægges i forbindelse med tilslutning af decentral produktion fra vindmøller og el-

produktionsanlæg, jf. § 67 i elforsyningsloven, og som de ikke kan få dækket via kundens 

tilslutningsbidrag. Udgifterne dækkes gennem Energinet.dks PSO-ordning. Der udlignes på 

spændingsniveauerne op til 100 kV. 
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udvide den gamle station. Herved opnås primært en reduktion af nettab og 
sekundært forbedrede forsyningsforhold til Vildbjerg by. 
 
Den ansøgte anlægsinvestering indebærer idriftsættelse af 4 stk. 50 kV-
felter, 2 stk. 50/10 kV-transformere, 10 stk. 10 kV-felter og 3,9 km 10 kV-
kabel. Ligeledes er der demonteret 4 stk. 50 kV-felter, 2 stk. 50/10 kV-
transformere og 10 stk. 10 kV-felter. 
 
Endelig har EnergiMidt oplyst, at PSO-midler fra udligningsordningen med 
Energinet.dk i mange tilfælde helt eller delvist dækker omkostningerne ved 
tilslutning af decentral produktion. I dette tilfælde var dækningen dog langt 
fra tilstrækkelig. EnergiMidt har hertil uddybet, at udligningsordningen ale-
ne dækker de marginale omkostninger ved en udvidelse af den eksisterende 
station. På den eksisterende station var der dog ikke plads på skinnerne til at 
etablere flere 10 kV-felter, hvorfor en større ombygning under alle omstæn-
digheder var nødvendig. Hertil kommer, at virksomheden yderligere har af-
holdt omkostninger relateret til flytningen af stationen. 
 
EnergiMidt har ved mail af 14. august 2014 fremsendt et skøn for, hvorledes 
anlægsinvesteringen kan opdeles mellem henholdsvis flytning/reinvestering 
og kapacitetsudvidelse. EnergiMidt har baseret sit skøn på, at nettets kapaci-
tet udvides fra 8 MVA til 20 MVA. Derfor skønnes det, at 8/20 (40 pct.) af 
anlægsinvesteringen kan henføres til flytning/reinvestering i eksisterende 
anlæg, mens 12/20 (60 pct.) af investeringen kan henføres til kapacitetsud-
videlsen.  

Høring 
 
EnergiMidt har den 5.september 2014 fået afgørelsen i høring med en 14-
dages høringsfrist. 
 
EnergiMidt har den 10. september 2014 oplyst, at EnergiMidt ikke har be-
mærkninger 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 
om elforsyning, som er udstedt med hjemmel i bl.a. § 70 i elforsyningslo-
ven.3 

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

2012. 
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Det fremgår af § 33, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at 
bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer 
eller myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget 
inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter 
de på dispositionstidspunktet gældende regler. 
 
EnergiMidt har i forbindelse med virksomhedens ansøgning oplyst, at Ener-
giMidt Net Vest har igangsat projektet i 2006, og virksomheden har dermed 
foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. 
Sekretariatet for Energitilsynet behandler derfor ansøgningen efter den da-
gældende elforsyningslov (lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006) 
og bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elfor-
syningsloven. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendt-
gørelse 1520/2004 regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er omfat-
tet af indtægtsrammereguleringen i elforsyningslovens kapitel 10. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinveste-
ringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-
relse 1520/2004 § 13, stk. 1. Dette sker ved indtægtsrammeforhøjelser, jf. § 
70, stk. 2 og 3, i elforsyningsloven. 

Nødvendige nyinvesteringer er afgrænset til at omfatte tre typer investerin-
ger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, stk. 1, 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 el-
ler 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. 
 
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. 
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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: 
 

Stk. 2. Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige pris og 
dens årlige reguleringspris henholdsvis en difference mellem de faktiske indtægter for at 
stille net til rådighed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. stk. 1, nr. 5, eller æn-
drede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have væ-
ret sænket, jf. stk. 1, nr. 4, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhe-
dens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det 
reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. 

 

Elforsyningslovens § 20 oplister kravene til kollektiv elforsyningsvirksom-
hed: 
 

§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv trans-
port af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 

1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent 
omfang, 

 2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 
3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elek-
tricitet i elforsyningsnettet og 

 4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet. 
 
Med ændringslov L386/2009 af elforsyningslovens § 70 blev det præciseret, 
hvad der kunne anses for at være nødvendige nyinvesteringer. Det er i lov-
forslaget til bestemmelsen præciseret, at der ikke er tiltænkt en ændring af 
bestemmelsen, men alene en præcisering af området i forbindelse med en 
revidering af elforsyningslovens § 70. Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, 
at: 
 

”Nødvendige nyinvesteringer omfatter alene investeringer, hvor det samlede anlæg til-
føres nødvendig ny og væsentligt øget kapacitet, eller hvor investeringen omhandler 
væsentlige omlægninger af den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden, eller såfremt der er tale om kabellægning af luftledninger, der 
gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige sam-
fundsmæssige hensyn. 
Det må vurderes ud fra det konkrete anlæg, hvorvidt der er tale om både nødvendig og 
væsentligt øget kapacitet. Etablering af anlæg til forsyning af helt nye forsyningsområ-
der, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af me-
get store nye forbrugere eller større nye produktionsenheder vil blive betragtet som væ-
sentligt øget kapacitet. Dette gælder også, hvis netforstærkningen sker af hensyn til stør-
re forbrugere eller producenter, der ligger udenfor bevillingsområdet. Mindre justerin-
ger af anlægget i forbindelse med eksempelvis byfortætning vil derimod ikke falde ind 
under bestemmelsen. Ligeledes vil forstærkninger af nettet, der ikke er begrundet i ser-
vicering af konkrete nye eller større forbrugere eller produktionssteder, falde uden for 
reglen, herunder forstærkninger der gennemføres af hensyn til den almindelige udvik-
ling i elforbruget. (…)” 

Sekretariatets vurdering 
 
EnergiMidt har i den reviderede ansøgning af 14. juli 2014 oplyst, at selska-
bet ansøger om at få godkendt anlægget som en nødvendig nyinvestering i 
henhold til anlægstype c i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13. 
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Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens, § 2, nr. 13, at en nødven-
dig nyinvestering af anlægstype c, er: 
 

”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.” 
 

For overskuelighedens skyld har sekretariatet foretaget en opdeling af be-
stemmelsen i nedenstående to kriterier: 
 
i) En investering i et helt nyt forsyningsområde eller 
ii)  En væsentlig forstærkning af nettet, der er begrundet i forsyningen af nye 

og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større 
produktionssteder. 
 

Da anlægsinvesteringen ikke er en investering i et helt nyt forsyningsområ-
de, vurderer sekretariatet, at de for denne investering relevante krav for, at et 
anlæg er af type c i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, 
er, at det er en væsentlig forstærkning af nettet, der er begrundet i forsynin-
gen af nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye 
og/eller større produktionssteder. 
 
Sekretariatet tager i sin vurdering udgangspunkt i, at EnergiMidt begrunder 
sin investering med en øget produktion fra Vildbjerg Kraftvarmeværk. Her-
til kommer, at EnergiMidt i sin ansøgning har oplyst, at EnergiMidt Net 
Vest, udover at etablere øget kapacitet for at imødekomme en øget produk-
tion fra kraftvarmeværket, har demonteret det eksisterende 10 kV-anlæg og 
etableret et nyt og større anlæg tættere på Vildbjerg by for at opnå lavere 
nettab og forbedret forsyningssikkerhed. 
 
Sekretariatet bemærker hertil, at netvirksomheder, ifølge elforsyningslovens 
§ 20, stk. 1, om krav til offentlig elforsyningsvirksomhed, ”skal sikre en til-
strækkelig og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, her-
under 1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet 
i fornødent omfang, 2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det 
kollektive elforsyningsnet, 3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed 
og give adgang til transport af elektricitet i elforsyningsnettet og 4) måle le-
vering og aftag af elektricitet i nettet.”  
 
EnergiMidt har oplyst, at investeringen blandt andet er foretaget med hen-
blik på at opnå lavere nettab og forbedret forsyningssikkerhed. Sekretariatet 
vurderer, at disse hensyn falder ind under netvirksomhedernes generelle 
forpligtelse i henhold til elforsyningslovens § 20, stk. 1, og at denne del af 
investeringen således ikke kan begrunde en forhøjelse af indtægtsrammen.  
 
EnergiMidt har skønnet, at 40 pct. af anlægsinvesteringen kan henføres til 
flytning/reinvestering i eksisterende anlæg, mens 60 pct. af investeringen 
kan henføres til kapacitetsudvidelsen. På den baggrund afviser sekretariatet, 
at 40 pct. af den ansøgte anlægssum er en nødvendig nyinvestering jf. ind-
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tægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra c. I forlængelse heraf vurderer 
sekretariatet i det følgende, om den øgede produktion fra kraftvarmeværket 
kan begrunde at de resterende 60 pct. af investeringen er en nødvendig 
nyinvestering. 
 
EnergiMidt har oplyst, at forstærkningen er begrundet i aftag af elektricitet 
fra et større produktionssted, hvorfor sekretariatet i det følgende videre vur-
derer, om den idriftsatte forstærkning er væsentlig. 
 
Sekretariatet tager i sin vurdering af dette forhold udgangspunkt i lovbe-
mærkningerne til § 70, hvoraf det fremgår, at ”nødvendige nyinvesteringer 
omfatter alene investeringer, hvor det samlede anlæg tilføres nødvendig ny 
og væsentligt øget kapacitet (…) Det må vurderes ud fra det konkrete anlæg, 
hvorvidt der er tale om både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Etab-
lering af anlæg til (…) tilslutning af meget store nye forbrugere eller større 
nye produktionsenheder vil blive betragtet som væsentligt øget kapacitet.”  
 
Sekretariatet udleder herfra, at forstærkningen skal tilføre det samlede anlæg 
væsentlig øget kapacitet. EnergiMidt har hertil oplyst, at EnergiMidt Net 
Vests samlede kapacitet på 60/10 kV-stationerne ultimo 2007 (dvs. før ud-
videlsen) var 263 MVA. Selve udvidelsen medfører en stigning fra 8 MVA 
til 20 MVA, således at nettets samlede kapacitet er udvidet med 12 MVA 
svarende til en stigning på 4,6 pct. af det samlede anlæg. 
 
Sekretariatet vurderer, at en stigning på 12 MVA, som i dette tilfælde svarer 
til en stigning på 4,6 pct. af det samlede anlæg, er at betragte som væsentlig 
øget kapacitet. På baggrund af, at sekretariatet har vurderet, at forstærknin-
gen er væsentlig, samt at forstærkningen er begrundet i aftag af elektricitet 
fra et større produktionssted, finder sekretariatet, at de 60 pct. af investerin-
gen er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, 
nr. 13, litra c. 
 
Sekretariatet beregner i det følgende derfor de årlige forhøjelser af Energi-
Midts indtægtsramme som følge af forstærkningen idriftsat i 2008. 
 
En nødvendig nyinvestering forrentes over hele investeringens levetid med 
den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet benytter 
gennemsnittet af den lange byggeobligationsrente for det år, hvori anlægs-
investeringen er idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte forrent-
ningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2008 til 7,50 pct. 

Den årlige forhøjelse af EnergiMidts indtægtsramme som følge af den nød-
vendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets re-
guleringsmæssige anlægssaldo: 

Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – nutidsværdi 
af sparede driftsomkostninger – nutidsværdi af nye ind-
tægter + nutidsværdi af nye driftsomkostninger 
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Reg. anlægssaldo = kr. 9.911.362 + kr.0 - kr. 6.877.224 - kr. 0 + kr. 
7.099.025 

Reg. anlægssaldo = kr. 10.133.163 

EnergiMidt har oplyst, at demonteringsomkostningerne indgår i anlægs-
summen, at der ikke er sket en stigning i den leverede mængde elektricitet 
som følge af forstærkningen. Nutidsværdien af nye indtægter er derfor kr. 0. 
Nutidsværdien af de nye driftsomkostninger på kr. 7.099.025 er beregnet ud 
fra en standardiseret værdi for de pågældende typer anlægsaktiver. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 
fyrreårige levetid. Den årlige afskrivning er dermed:  

Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 40 år  

 = kr. 10.133.163 / 40 

 = kr. 253.329 

Da EnergiMidt har oplyst, at anlægget er idriftsat den 10. juni 2008, får 
virksomheden forrentning af investeringen for 7 måneder af reguleringsåret 
20084. Indtægtsrammen for 2008 forhøjes således med forrentning for 
(7/12) af året samt hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2008  = 0,075 * kr. 10.133.163 = kr. 759.987 

∆indtægtsramme2008  = (7/12)(årlig forrentning) + afskrivning 

 = (7/12)(kr. 759.987) + kr. 253.329 

 = kr. 443.326 + kr. 253.329 

 =  kr. 696.655 

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 1. 

                                                 
4 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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Tabel 1. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den 
nødvendige nyinvestering i 2008, set i forhold til den oprindelige ramme (2008-2047) 

År Forrentning Afskrivning Indtægtsrammeforhøjelse 

2008 443.326 253.329 696.655 
2009 740.988 253.329 994.317 
2010 721.988 253.329 975.317 
2011 702.988 253.329 956.317 
2012 683.989 253.329 937.318 
2013 664.989 253.329 918.318 
2014 645.989 253.329 899.318 
2015 626.989 253.329 880.319 
2016 607.990 253.329 861.319 
2017 588.990 253.329 842.319 
2018 569.990 253.329 823.320 
2019 550.991 253.329 804.320 
2020 531.991 253.329 785.320 
2021 512.991 253.329 766.320 
2022 493.992 253.329 747.321 
2023 474.992 253.329 728.321 
2024 455.992 253.329 709.321 
2025 436.993 253.329 690.322 
2026 417.993 253.329 671.322 
2027 398.993 253.329 652.322 
2028 379.994 253.329 633.323 
2029 360.994 253.329 614.323 
2030 341.994 253.329 595.323 
2031 322.995 253.329 576.324 
2032 303.995 253.329 557.324 
2033 284.995 253.329 538.324 
2034 265.996 253.329 519.325 
2035 246.996 253.329 500.325 
2036 227.996 253.329 481.325 
2037 208.996 253.329 462.326 
2038 189.997 253.329 443.326 
2039 170.997 253.329 424.326 
2040 151.997 253.329 405.327 
2041 132.998 253.329 386.327 
2042 113.998 253.329 367.327 
2043 94.998 253.329 348.327 
2044 75.999 253.329 329.328 
2045 56.999 253.329 310.328 
2046 37.999 253.329 291.328 
2047 19.000 253.329 272.329 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

Sekretariatet godkender, at EnergiMidts indtægtsramme årligt bliver forhø-
jet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i tabel 1. 

Sekretariatet tager ved godkendelsen forbehold for, at de af EnergiMidt ind-
sendte oplysninger er korrekte. 
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Alle beløb i tabel 1 er pristalsregulerede med en forventet inflation på 3 pct., 
og skal derfor ikke pristalsreguleres senere hen.  

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med 2006 og frem til 2013 skal 
være opkrævet senest ved 2015, 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 bestemmelser. 

Indtægtsrammeforhøjelserne i 2014 og fremefter skal være opkrævet senest 
ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det på-
gældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3. 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige 
forhøjelser i virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende må-
de: 

∆reguleringspris = ∆indtægtsramme / 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. 

EnergiMidt (EnergiMidt Net Vest fra 2008-2009) har i forbindelse med 
virksomhedens reguleringsregnskab for 2008-2013 indberettet virksomhe-
dens leverede mængde el i årene. Virksomhedens tilladte stigning i regule-
ringsprisen er udregnet ud fra virksomhedens oplyste leverede mængder el 
for 2008-2013, jf. tabel 2.  

Tabel 2. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2008 646.486.655 

2009 607.051.436 

2010 2.241.583.860 

2011 2.184.798.935 

2012 2.151.317.887 

2013 2.645.612.655 

Kilde: EnergiMidt Net Vest A/S og EnergiMidt Net A/S 

For 2008-2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stig-
ning i selskabets reguleringspris til: 

∆reguleringspris2008 = (kr. 696.655 / 646.486.655 kWh)  
= 0,108 øre/kWh 

∆reguleringspris2009 = (kr. 994.317 / 607.051.436 kWh)  
= 0,164 øre/kWh 

∆reguleringspris2010 = (kr. 975.317 / 2.241.583.860 kWh)  
= 0,044 øre/kWh 
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∆reguleringspris2011 = (kr. 956.317 / 2.184.798.935 kWh)  
= 0,044 øre/kWh 

∆reguleringspris2012 = (kr. 937.318 / 2.151.317.887 kWh)  
= 0,044 øre/kWh 

∆reguleringspris2013 = (kr. 918.318 / 2.645.612.655 kWh)  
= 0,035 øre/kWh 

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i selskabets regule-
ringspris til 0,108 øre/kWh i 2008, 0,164 øre/kWh i 2009, 0,044 øre/kWh i 
2010, 0,044 øre/kWh i 2011, 0,044 øre/kWh i 2012 og 0,035 øre/kWh i 
2013. 
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Tabel 3. Tilladte stigninger i reguleringsprisen (estimater for 2014 og frem) 

*De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2008 til og med 2013 og 
estimeret for 2014 og fremefter. 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.  
 
Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 3, således at de tilladte for-
øgelser i selskabets reguleringspris følger udviklingen i selskabets faktisk 
leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for pe-
rioden 2014-2047. 

År 
Tilladt stigning i indtægtsrammen 

(kr.) 
    Tilladt stigning i reguleringsprisen 

(øre/kWh)* 
2008 696.655 0,108 
2009 994.317 0,164 
2010 975.317 0,044 
2011 956.317 0,044 
2012 937.318 0,044 
2013 918.318 0,035 
2014 899.318 0,034 
2015 880.319 0,033 
2016 861.319 0,033 
2017 842.319 0,032 
2018 823.320 0,031 
2019 804.320 0,030 
2020 785.320 0,030 
2021 766.320 0,029 
2022 747.321 0,028 
2023 728.321 0,028 
2024 709.321 0,027 
2025 690.322 0,026 
2026 671.322 0,025 
2027 652.322 0,025 
2028 633.323 0,024 
2029 614.323 0,023 
2030 595.323 0,023 
2031 576.324 0,022 
2032 557.324 0,021 
2033 538.324 0,020 
2034 519.325 0,020 
2035 500.325 0,019 
2036 481.325 0,018 
2037 462.326 0,017 
2038 443.326 0,017 
2039 424.326 0,016 
2040 405.327 0,015 
2041 386.327 0,015 
2042 367.327 0,014 
2043 348.327 0,013 
2044 329.328 0,012 
2045 310.328 0,012 
2046 291.328 0,011 
2047 272.329 0,010 
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Afgørelse 
 
Sekretariatet for Energitilsynet afviser, at den andel af virksomhedens an-
lægsinvestering, der er forårsaget af et hensyn til lavere nettab og forbedre-
de forsyningsforhold til Vildbjerg by, er en nødvendig nyinvestering, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra c. Sekretariatet har 
lagt vægt på, at disse hensyn falder ind under netvirksomhedernes generelle 
forpligtelse i henhold til elforsyningslovens § 20, stk. 1, og således skal af-
holdes inden for virksomhedernes eksisterende indtægtsrammer. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet godkender på baggrund af EnergiMidt Net 
A/S’ ansøgning, at den andel af virksomhedens anlægsinvestering, der er 
forårsaget af en øget produktion af el fra Vildbjerg Kraftvarmeværk, er en 
nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, 
nr. 13, litra c.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor EnergiMidt Net A/S’ ind-
tægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 1, kolonne 4, i den-
ne afgørelse. 
 
Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med 2008 til og med 2013 skal 
være opkrævet senest ved udgangen af 2015, jf. en analog fortolkning af § 
22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 og Energitilsynet 
2013. 5 Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 
 
Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med 2014 skal være opkrævet 
senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det 
pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægts-
rammebekendtgørelse 1520/2004, § 22, stk. 2. 

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

tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”. 
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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 

 

Anita Eskesen 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 41715416 

 


