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 Opdateret økonomisk model til godkendelse af for-
højelser ved nødvendige nyinvesteringer  

Resumé 
1. Denne sag vedrører opdateringen af den økonomiske model, som Ener-
gitilsynets sekretariat anvender til at regulere distributionsselskabernes og 
de regionale transmissionsselskabers (herefter blot netselskaber) økonomi i 
forbindelse med de såkaldte nødvendige nyinvesteringer. 

2. I forbindelse med en nødvendig nyinvestering kan netselskaberne få for-
øget deres indtægtsramme med den årlige afskrivning og den årlige forrent-
ning af den nødvendige nyinvestering. 

3. Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet kan 
træffe afgørelse om, at sekretariatet fremover kan behandle ansøgninger om 
nødvendige nyinvesteringer efter den opdaterede økonomiske model, som 
fremlægges i dette notat. 

4. Med Folketingets vedtagelse af L386 af 20. maj 2009 skal Energitilsy-
nets sekretariat opdatere den økonomiske model for nødvendige nyinveste-
ringer.   

5. Energitilsynets sekretariat skal ligesom ved den hidtidige lovgivning fra-
trække sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt som noget nyt 
sparede omkostninger til fornyelse fra den årlige forhøjelse, som netselska-
ber modtager i forbindelse med en idriftsættelse af en nødvendig nyinveste-
ring.  

6. Lovændringen indebærer, at ansøgninger om godkendelse af nødvendige 
nyinvesteringer, hvor der ikke var truffet bindende økonomiske dispositioner 
for før 8. oktober 2008 skal behandles efter nye regler. 

7. For netselskabernes eksisterende anlæg skal Energitilsynets sekretariat 
fastsætte aktivkategorier fordelt på forskellige spændingsniveauer samt 
estimere nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, standardlevetider og 
sparede omkostninger til fornyelse.  
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8. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer skal Energitilsynets se-
kretariat fastsætte aktivkategorier fordelt på forskellige spændingsniveauer 
samt estimere nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardleve-
tider. 

9. Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med udførelsen af de lov-
bundne opgaver vedr. fastsættelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger, standardlevetider, sparede omkostninger til fornyelse mv. endvidere re-
vurderet de generelle principper i den nuværende økonomiske model for 
nødvendige nyinvesteringer. 

10. Der er i forbindelse med revurderingen af den økonomiske model for 
nødvendige nyinvesteringer bl.a. udviklet en metode til at fastsætte kassati-
onsværdien for erstattede anlæg. 

11. Energitilsynets sekretariat har endvidere foretaget en justering i den må-
de, hvorpå netselskabernes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle 
nye indtægter bliver pristalsreguleret ved en nødvendig nyinvestering. I den 
nuværende model bliver disse indtægter og udgifter fremskrevet med en 
konstant inflation på 3 pct. over hele investeringens levetid. I den opdatere-
de model vil disse udgifter og indtægter årligt blive pristalsreguleret med det 
såkaldte reguleringsprisindeks.    

12. Energitilsynets sekretariat har på grundlag af bidrag og indstillinger fra 
det rådgivende ingeniørfirma COWI og med inddragelse af branchen fastsat 
38 aktivkategorier for både netselskabernes nødvendige nyinvesteringer og 
for eksisterende luftledningsanlæg fordelt på forskellige spændingsniveauer.     

13. Med bidrag fra COWI og med inddragelse af branchen har Energitilsy-
nets sekretariat udarbejdet et spørgeskema omhandlende netselskabernes 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardlevetider for netselska-
bernes aktivkategorier.   

14. Ved brev af 4. februar 2010 anmodede Energitilsynets sekretariat samt-
lige netselskaber og regionale transmissionsselskaber om at indberette op-
lysningerne i spørgeskemaet til Energitilsynets sekretariat senest 1. marts 
2010. 

15. De nye estimater for netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger samt standardlevetider er baseret på indberetninger fra 53 netselska-
ber.  Det er primært transformerforeninger, som ikke har indberettet oplys-
ninger til Energitilsynets sekretariat. Energitilsynets sekretariat har med ind-
dragelse af bidrag fra det rådgivende ingeniørfirma COWI vurderet validite-
ten af hvert enkelt selskabs indberettede oplysninger.  
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16. Estimaterne for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt standard-
levetider fordelt på aktivkategorierne i den opdaterede model for nødvendi-
ge nyinvesteringer er således baseret på et detaljeret datamateriale. 

17. Energitilsynets sekretariat har defineret sparede omkostninger til forny-
else som værende nutidsværdien af de såkaldt levetidsforlængende investe-
ringer i et luftledningsanlæg, som netselskabet sparer ved at gennemføre en 
kabellægning.  

18. En regalvanisering af en stålmast er et eksempel på en investering, der 
vil forlænge luftledningsanlæggets levetid.  Ved at gennemføre en kabel-
lægning af et luftledningsanlæg, vil et netselskab således spare omkostnin-
ger til regalvanisering af stålmasterne i netselskabets luftledningsanlæg.   

19.  Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og med inddragel-
se af Dansk Energi endvidere udarbejdet en metode til at estimere nutids-
værdien af de levetidsforlængede investeringer af luftledningsanlæg, som 
netselskaberne sparer ved at kabellægge luftledninger. 

20. Alle ændringer i den opdaterede økonomiske model for nødvendige ny-
investeringer set i forhold til nuværende økonomiske model er opsummeret i 
bilag 1.   

21. Energitilsynets sekretariat skal efter behov og mindst hvert tredje år 
vurdere, om der grundet den teknologiske udvikling, prisudvikling mv. er 
behov for at justere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, omkostnin-
gerne til fornyelse mv. i den opdaterede økonomiske model for nødvendige 
nyinvesteringer.   
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Beslutning 
22.  For nødvendige nyinvesteringer som der ikke er truffet bindende øko-
nomiske dispositioner for inden 8. oktober 2008 træffer Energitilsynet afgø-
relse om, at der i opgørelsen af forøgelsen af indtægtsrammen som følge af 
en nødvendig nyinvestering skal anvendes de(n) i dette notat fastsatte: 

23. aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende 
luftledningsanlæg på forskellige spændingsniveauer, jf. tabel 1, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 15, stk. 6. 

24. gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 
forskellige aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksiste-
rende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. De 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er præsente-
ret i tabel 1. 

25. standardlevetider for de forskellige aktivkategorier for både nødvendige 
nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, § 15, stk. 6. Standardlevetiderne er præsenteret i tabel 2.  

26. sparede omkostninger til fornyelse af netselskabernes eksisterende luft-
ledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. 

27. nye økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Dette indebæ-
rer, at netselskaberne skal indhente et skriftligt tilbud på kassationsværdien 
af et erstattet luftledningsanlæg. Derudover vil netselskabernes nye drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger, eventuelle sparede drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger samt eventuelle nye indtægter blive pristalsreguleret 
med reguleringsprisindekset i stedet for en konstant inflation på 3 pct. som 
ved den nuværende model.  
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Sagsfremstilling 
28. Det centrale element i indtægtsrammereguleringen er den såkaldte regu-
leringspris. Et selskabs reguleringspris er som udgangspunkt bestemt ved 
selskabets pristalsregulerede driftsmæssige indtægter i 2004 divideret med 
selskabets leverede mængde elektricitet i 2004.  

29. Indtægtsrammen i et givet år findes ved at gange den pristalsregulerede 
reguleringspris på den mængde strøm, selskabet har transporteret i løbet af 
året.  Energitilsynets sekretariat kan forhøje et selskabs indtægtsramme bl.a. 
i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer. 

30.   Energitilsynets sekretariat anvender en økonomisk model til at regulere 
netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer.  I 
det følgende vil der blive anvendt en række fagord og vendinger, der kan 
kræve en nærmere forklaring. Dette er søgt givet i boks 1 nedenfor.     

Boks 1: Definitioner 

Aktivkategorier (eller også kaldet anlægskategorier) er de forskellige akti-
ver, som indgår i hhv. et eksisterende luftledningsanlæg og i nødvendige 
nyinvesteringer. Luftledninger, jordkabler, transformere, felter mv. er alle 
eksempler på aktivkategorier.   

Den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint er den forrentnings-
sats, der bliver anvendt til at forrente netselskabernes nødvendige nyinve-
steringer. 

Den nuværende model er den model, som Energitilsynets sekretariat an-
vender til at regulere netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendi-
ge nyinvesteringer, for hvilke der er truffet bindende økonomiske dispositi-
oner før 8. oktober 2008.   

Den opdaterede model er den model, som Energitilsynets sekretariat i 
overensstemmelse med bestemmelserne i L386 har udarbejdet til at regule-
re netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer, 
for hvilke der ikke er truffet bindende økonomiske dispositioner før 8. ok-
tober 2008.  

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er de årlige omkostninger for 
hver enkel aktivkategori, som netselskaberne får reguleret deres regule-
ringspris og rådighedsbeløb med i forbindelse med en nødvendig nyinve-
stering. 

Kassationsværdi er den værdi målt i kr., som et eksisterende anlæg kan af-
sættes til på verdensmarkedet, når det bliver erstattet af en nødvendig nyin-
vestering. Dette kunne f.eks. være værdien af et luftledningsanlæg, der bli-
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ver erstattet af et jordkabel.   

Nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, stk. 18 
er anlæg, som er idriftsat efter den 1. januar 2005 og omfatter:   

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapaci-
tet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, ek-
sempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller til-
slutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsen-
heder. 
 
b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nød-
vendige for at sikre forsyningssikkerheden, jf. de planer for det frem-
tidige behov for transmissionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder 
i medfør af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7. 
 
c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til for-
syningssikkerheden. 
 
d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til elfor-
syningslovens § 21, stk. 1. 
 
e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskift-
ningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye ka-
belnet. 
 

Omkostninger til fornyelse er defineret som investeringer, der forlænger 
et eksisterende anlægs levetid. F.eks. kan et højspændingsluftledningsan-
lægs levetid blive forlænget ved en regalvanisering af stålmasterne. Leve-
tidsforlængende investeringer adskiller sig således fra reinvesteringer, hvor 
et nedslidt anlæg bliver udskiftet af et nyt. 

Reinvesteringer er defineret som investeringer, hvor alle komponenterne i 
et nedslidt anlæg bliver erstattet af nye komponenter. 

Reguleringsprisindekset bliver anvendt hvert kvartal til at regulere net-
selskabernes hhv. reguleringspriser og rådighedsbeløb. (Se også boks 3 s. 
39)  

Standardlevetid er det forventede antal år, som en given aktivkategori kan 
holde uden reinvesteringer eller levetidsforlængelse. 

 

31. Med Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 
af 20. maj 2009 er der gennemført en række lovændringer af den økonomi-
ske regulering af netselskabernes nødvendige nyinvesteringer. Disse lov-
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ændringer blev udmøntet med udstedelse af Bekendtgørelse nr. 1027 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsselskaber 
omfattet af elforsyningsloven af 2. november 2009. 

32. For netselskabernes eksisterende anlæg illustreret i figur 1 skal Energi-
tilsynets sekretariat fastsætte aktivkategorier samt estimere gennemsnitlige 
årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, standardlevetider og opgøre 
omkostninger til fornyelse af netselskabernes eksisterende luftledningsnet. 

Figur 1. Netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg  

 

 

33. Energitilsynets sekretariat har derudover udviklet en metode til at fast-
sætte kassationsværdien for de anlæg, som bliver erstattet af nødvendige ny-
investeringer. 

34. Samlet set har sekretariatet vurderet følgende forhold ved netselskaber-
nes eksisterende anlæg: 

1) Aktivkategorierne fordelt på forskellige spændingsniveauer 

2) Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for aktivkategorierne 

3) Standardlevetider for aktivkategorierne 

4) Omkostninger til fornyelse af luftledningsanlæg (disse omkostninger 
vil blive sparet, hvis luftledningsanlægget bliver kabellagt) 

5) Kassationsværdier for aktivkategorierne 

35. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer illustreret i figur 2 blev 
det med vedtagelsen af L386 endvidere pålagt Energitilsynets sekretariat at 
fastsætte: 
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6) Aktivkategorier fordelt på forskellige spændingsniveauer 

7) Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

8) Standardlevetider for netselskabernes nødvendige nyinvesteringer 

Figur 2. Netselskabernes nødvendige nyinvesteringer  

 

36. Ved en nødvendig nyinvestering, hvor der ikke er gennemført bindende 
økonomiske dispositioner før 8. oktober 2008, får et netselskab således for-
øget sin indtægtsramme eller rådighedsbeløb med konstruktionsomkostnin-
ger, herunder byggerenter og demonteringsomkostninger, plus nye drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger fratrukket eventuelle sparede drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger, eventuelle nye indtægter, eventuelle sparede 
omkostninger til fornyelse af erstattede anlæg samt en eventuel kassations-
værdi af det erstattede anlæg. 

37. Med L386 skal Energitilsynets sekretariat estimere standardværdier for 
en række af de variable, herunder f.eks. nye drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger, som bliver anvendt til at regulere netselskabernes økonomi ved 
en nødvendig nyinvestering. 

38. Umiddelbart efter udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen den 2. 
november 2009 indgik Energitilsynets sekretariat en kontrakt med det råd-
givende ingeniørfirma COWI, der som ekstern samarbejdspartner har bistået 
Energitilsynets sekretariat i forbindelse med opdateringen af den økonomi-
ske model for nødvendige nyinvesteringer.  

39. Energitilsynets sekretariat etablerede i løbet af november 2009 endvide-
re en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Energi, distribu-
tionsselskaberne Sydfyns Elforsyning1, NRGi, SEAS-NVE Net, de regiona-
le transmissionsselskaber SEAS-NVE Transmission og N1 samt Energi-
net.dk.   

                                                 
1 Sydfyns Elforsyning deltog ikke i det tredje arbejdsgruppemøde. 
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40. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder, og deltagerne har løbende i pro-
cessen givet input til Energitilsynets sekretariats arbejde med at opdatere 
den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer.  

41. Ved arbejdsgruppemøder den 7. december 2009 og den 28. januar 2010 
har arbejdsgruppen diskuteret problemstillinger ved den nuværende model 
for nødvendige nyinvesteringer. Ved disse møder har arbejdsgruppen endvi-
dere diskuteret et af Energitilsynets sekretariat og COWI udarbejdet spørge-
skema omhandlende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardle-
vetider for netselskabernes aktivkategorier.     

42. Ved brev af 4. februar 2010 anmodede Energitilsynets sekretariat samt-
lige netselskaber og regionale transmissionsselskaber om at indberette op-
lysningerne i spørgeskemaet til Energitilsynets sekretariat senest 1. marts 
2010.   

43. Pr. 8. marts 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indberet-
ninger fra 47 netselskaber. Energitilsynets sekretariat begyndte umiddelbart 
herefter en rykkerprocedure for de resterende netselskaber.  

44. Derudover begyndte Energitilsynets sekretariat med inddragelse af 
COWI at kvalitetssikre netselskabernes indberetninger.  

45. Pr. 8. april 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indberetnin-
ger fra 58 netselskaber. Det er primært transformerforeninger, som ikke har 
indberettet de ønskede oplysninger. Dermed har Energitilsynets sekretariat 
modtaget indberetninger fra en meget stor andel af hhv. distributionsselska-
berne og de regionale transmissionsselskaber. 

46. Energitilsynets sekretariat har fundet det hensigtsmæssigt at se bort fra 
indberetninger fra 5 netselskaber, da disse netselskaber generelt ikke var i 
stand til at opdele deres samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
mellem de enkelte aktivkategorier tilstrækkeligt.     

47. Ved tredje møde i arbejdsgruppen den 8. april 2010 præsenterede Ener-
gitilsynets sekretariat og COWI foreløbige estimater for drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger samt standardlevetider. Arbejdsgruppen fik efterføl-
gende mulighed for at komme med bemærkninger til de foreløbige estimater 
for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt standardlevetider. 

48. Den endelige baggrundsrapport fra COWI vedrørende dataindhentnin-
gen, kvalitetssikringen og fastlæggelsen af nye drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger, standardlevetider mv. fremgår af bilag 2. 

49. De endelig estimater for netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger og standardlevetider for netselskabernes aktivkategorier er indar-
bejdet i den opdaterede økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. 
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50. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og med inddragelse 
af Dansk Energi endvidere udarbejdet en metode til at beregne omkostnin-
ger til fornyelse af eksisterende luftledningsanlæg, som netselskaberne spa-
rer ved at kabellægge luftledninger. Energitilsynets sekretariat sendte ved 
mail den 4. maj 2010 denne metode i høring hos branchen sammen med et 
udkast til Tilsynsnotatet vedr. den opdaterede model, regnearket med den 
opdaterede model samt diverse bilag.  

51. Under høringen blev Energitilsynets sekretariat opmærksom på en mere 
retvisende metode til at opgøre de sparede omkostninger til fornyelse end 
den metode, som er beskrevet i udkastet til Tilsynsnotatet af 4. maj 2010. 
Dette skabte et behov for en fornyet høring af branchen, og Energitilsynets 
sekretariat har fundet det hensigtsmæssigt i punkt 52-65 at redegøre nærme-
re for processen for udarbejdelsen af metoden til at beregne de sparede om-
kostninger til fornyelse, herunder for forskellen i metoden indeholdt i hhv. 
1. og 2. udkast til Tilsynsnotatet. 

52. Ved den metode som Energitilsynets sekretariat sendte i høring ved mail 
af 4. maj 2010 blev nutidsværdien af de sparede afskrivninger for levetids-
forlængende investeringer fratrukket forhøjelsen af den nødvendige nyinve-
stering.  

53. Et luftledningsanlæg har en standardlevetid på 40 år. Dvs. at hvis et net-
selskab skulle have gennemført en levetidsforlængende investering i et luft-
ledningsanlæg i 2020, men i stedet vælger at kabellægge luftledningen, bli-
ver nutidsværdien i 2010 af de sparede afskrivninger over perioden 2020-
2059 ved denne metode fratrukket forhøjelsen af den nødvendige nyinveste-
ring.  

54. Dansk Energi, jf. bilag 5, og Energinet.dk, jf. bilag 7 fremkom med hø-
ringssvar til Energitilsynets sekretariats metode til at beregne værdien af de 
sparede omkostninger til fornyelse. 

55. Ved denne nye metode bliver nutidsværdien i 2010 af hele den komplet-
te levetidsforlængende investering fratrukket forhøjelsen fra den nødvendige 
nyinvestering.   

56. Såfremt et netselskab skulle have gennemført en levetidsforlængende 
investering i et luftledningsanlæg i 2020, men i stedet vælger at kabellægge 
luftledningen, bliver nutidsværdien i 2010 af de sparede levetidsforlængen-
de investeringer i 2020 ved denne metode fratrukket forhøjelsen af den nød-
vendige nyinvestering.  

57. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 25. maj 2010 den nye me-
tode til at beregne de sparede omkostninger til fornyelse i høring hos bran-
chen.  
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58. Dansk Energi fremkom ved et møde med Energitilsynets sekretariat den 
31. maj 2010 med bemærkninger til den nye metode til at beregne de spare-
de omkostninger til fornyelse. 

59. Dansk Energi argumenterede overfor Energitilsynets sekretariat, at net-
selskaberne generelt ikke gennemfører hele den levetidsforlængende inve-
stering på én gang, men i stedet over en årrække gennemfører en række 
mindre levetidsforlængende investeringer.  

60. Det indebærer, at den komplette levetidsforlængende investering i Ener-
gitilsynets sekretariats nye metode ifølge Dansk Energi bør opdeles i en 
række mindre levetidsforlængende investeringer, der forfalder med jævne 
mellemrum over en årrække.  

61. Energitilsynets sekretariat har derfor efterfølgende foretaget en revurde-
ring af den nye metode til at fastsætte værdien af de sparede omkostninger 
til fornyelse.     

62. Tilkendegivelser fra branchen indikerer, at netselskaberne årligt gen-
nemfører levetidsforlængende investeringer i deres luftledningsanlæg.  

63.  Energitilsynets sekretariat har derfor fundet det mest retvisende at opde-
le den komplette sparede levetidsforlængende investering i årlige mindre le-
vetidsforlængende investeringer.   

64. I modsætning til den oprindelige metode, som blev sendt i høring den 4. 
maj 2010, er der i den af Energitilsynets sekretariat endeligt fastlagte meto-
de til at opgøre omkostningerne til fornyelse tale om årlige investeringer og 
dermed ikke årlige afskrivninger. De årlige investeringer i den endelige me-
tode vil derfor blive pristalsreguleret i modsætning til afskrivningerne i den 
hidtidige metode, som blev sendt i høring den 4. maj 2010. Nutidsværdien i 
2010 af de sparede omkostninger til fornyelse er dermed højere ved den en-
deligt fastlagte metode end ved den oprindelige metode, og der sker således 
et større fradrag fra det beløb, som godkendes som en nødvendig nyinveste-
ring.      

65. De endelig estimater for værdien af de levetidsforlængende investerin-
ger, som netselskaberne sparer ved en kabellægning af luftledningsanlæg, er 
beskrevet nærmere i COWIs baggrundsrapport, jf. bilag 2. Disse estimater 
er endvidere indarbejdet i regnearket for den opdaterede model for nødven-
dige nyinvesteringer. 

66. Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med udførelsen af de lov-
bundne opgaver vedr. fastsættelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger, standardlevetider, sparede omkostninger til fornyelse mv. endvidere re-
vurderet de generelle principper i den nuværende model for nødvendige ny-
investeringer. 
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67. Energitilsynets sekretariat har på baggrund af denne revurdering justeret 
i den måde netselskabernes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle 
nye indtægter bliver pristalsreguleret i den økonomiske regulering af net-
selskabernes nødvendige nyinvesteringer. I den nuværende model bliver 
disse udgifter og indtægter fremskrevet med en konstant inflation på 3 pct.   

68. I den opdaterede model vil disse udgifter og indtægter årligt blive pris-
talsreguleret med det såkaldte reguleringsprisindeks, jf. også boks 3.    

69. Da den opdaterede model er mere kompliceret end den nuværende mo-
del, skal netselskaberne fremover indberette oplysningerne i et skema. 
Energitilsynets sekretariat vil efterfølgende beregne forhøjelserne ud fra den 
opdaterede model for nødvendige nyinvesteringer.    

70. Energitilsynets sekretariat vil efter behov og mindst hvert tredje år vur-
dere om der grundet den teknologiske udvikling, prisudviklingen mv. er be-
hov for at justere de beregnede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
omkostninger til fornyelse mv. i den opdaterede model for nødvendige ny-
investeringer. 
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Lovgrundlag 
71. En række bestemmelser i elforsyningsloven og i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen er relevant i forbindelse med Energitilsynets sekretariats re-
gulering af netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinve-
steringer. 

72. Elforsyningslovens § 70, stk. 1: Priserne for net- og transmissionsvirksomhedernes 
ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer, jf. dog § 70 
a. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger ved en 
effektiv drift af virksomheden. 

73. Elforsyningslovens § 70, stk. 2: Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om 
indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i 
denne regulering sikres det, at nettarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke sti-
ger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyin-
vesteringer, dog forsat skal kunne forrentes og afskrives.  

Indtægtsrammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den 
kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventu-
elt med modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et 
eksisterende anlæg, vil indtægtsrammen blive forøget med et beløb, der dækker forrentning, 
afskrivning samt drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen.  

Virksomheden kan vælge, at beregningen sker som en varig eller en midlertidig forhøjelse 
af indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes som en annuitet, vil forhøjelsen være va-
rig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et serielån, bortfalder forhøjelsen ved 
udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investeringer i anlægget vil der ske en 
fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen sker, så den afspejler en an-
nuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger til nedtagning af det erstattede 
anlæg og erhvervelse af myndighedskrav i forbindelse hermed.  

Ved beregning af forhøjelsen skal der ske modregning af et beløb, der dækker kassations-
værdien af det erstattede anlæg. Der skal endvidere ske modregning af et beløb, der dækker 
de omkostninger, som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville 
have haft til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstatte-
de anlæg fortsat skulle have været drevet ved med uændret funktionalitet. Over og under-
dækning for perioden fra 1. januar til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. 
nævnte loft. Afviklingen af denne underdækning skal være afsluttet senest ved udgangen af 
2010.         

74. Elforsyningslovens § 70, stk. 3: Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i 
nye anlæg, der indgår som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske 
anlæg, der tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. 
Endvidere omfatter nødvendige nyinvesteringer væsentlige ændringer i den overordnede 
netstruktur, der er nødvendig for at sikre forsyningssikkerheden, og kabellægning af luft-
ledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en forudsætning for ændring af 
indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat efter den 1. januar 2005, eller at netvirk-
somheden eller den regionale transmissionsvirksomhed har erhvervet anlægget efter denne 
dato.”  

Bemærkninger til Elforsyningslovens § 70, stk. 2 til lov nr. 386 ifølge betænkning:  
Med ændringsforslaget foreslås en ændring vedrørende beregning af forhøjelsen af ind-
tægtsrammen ved nødvendige nyinvesteringer, hvor disse erstatter eksisterende anlæg. Det 
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vil eksempelvis være tilfældet ved kabellægning af eksisterende luftledningsanlæg. Hensig-
ten er at sikre, at netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder får dækket de-
res meromkostninger, som følge af at nødvendige nyinvesteringer skal forrentes og afskri-
ves. Det indebærer en sådan forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme ved en nødvendig 
nyinvestering, som er nødvendig, for at investeringen kan forrentes og afskrives, og at virk-
somheden kan afholde nødvendige omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlægget og 
omkostninger til senere investeringer i fornyelse af anlægget. 
 
Endvidere indregnes omkostninger til nedtagning af det erstattede anlæg, herunder myn-
dighedspålagte omkostninger, f.eks. til retablering af arealer og bortskaffelse og destruktion 
af master m.v. Endelig indregnes kassationsværdien af det erstattede anlæg. Ved beregnin-
gen tages udgangspunkt i en standardlevetid for nyinvesteringen. 
 
Ved beregningen skal der ske fradrag af de udgifter, som virksomheden kunne have imøde-
set, såfremt nyinvesteringen ikke var blevet gennemført, i form af en beregnet værdi af ud-
gifter til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede 
anlæg skulle have været videreført med uændret funktionalitet. 
 
Beregningen kan foretages som en annuitet, der resulterer i en varig forhøjelse af indtægts-
rammen, hvorved der automatisk sikres økonomisk rum til fornyelse af anlægget ved leve-
tidens udløb. 
 
Beregningen kan også foretages således, at forhøjelsen afspejler et serielån, der løber over 
anlæggets levetid. I dette tilfælde vil der ske en efterfølgende forhøjelse af indtægtsram-
men, når der aktuelt skal ske en fornyelse af anlægget. Denne sidste beregningsmetode sva-
rer til den gældende beregning af forhøjelsen af indtægtsrammer ved nødvendige nyinveste-
ringer. For hver nyinvestering vælger bevillingshaveren, om annuitetsmodellen eller serie-
lånsmodellen skal anvendes. 
 
Energitilsynet fastsætter standardlevetider for luftledningsanlæg, kabelanlæg, transformer-
stationer m.v. Energitilsynet fastsætter endvidere gennemsnitlige værdier for omkostnin-
gerne til drift, vedligeholdelse og fornyelse for luftledningsanlæg og andre anlæg, som ud-
skiftes som led i kabellægning af luftledninger. For kabelanlæg og andre nødvendige nyin-
vesteringer fastsættes alene forventede gennemsnitlige værdier for omkostninger til drift og 
vedligeholdelse, idet anlægsomkostningerne fastlægges ud fra de konkrete anlæg. Endelig 
fastsætter Energitilsynet anlægskategorierne, f.eks. i henhold til spændingsniveauer. 
 
Standardlevetider, omkostninger og anlægskategorier gennemgås hvert tredje år af Energi-
tilsynet med henblik på eventuel justering på basis af indhøstede erfaringer og den teknolo-
giske udvikling. 
 
Da der er tale om standardlevetider og gennemsnitlige omkostninger for kategorier af an-
læg, vil der kunne være afvigelser herfra for konkrete anlæg. Sådanne afvigelser giver ikke 
anledning til at anvende andre værdier i beregningerne for konkrete anlæg. Såfremt en virk-
somhed kan dokumentere over for Energitilsynet, at et konkret anlæg falder uden for de ak-
tuelt fastsatte kategorier af anlæg, kan dog anvendes virksomhedens egne dokumenterede 
omkostninger i beregningerne efter godkendelse af Energitilsynet. 
Alle tillæg og fradrag opgøres på tidspunktet for idriftsættelsen af det nødvendige nyanlæg, 
der er tidspunktet for forhøjelsen af indtægtsrammen. 
Klima- og energiministeren kan udstede regler for beregningen i henhold til 1. pkt. 

75. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1: Energitilsynet kan efter ansøgning forhø-
je reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed for at sikre mulighed for for-
rentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, 
nr. 18, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forven-
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tede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rå-
dighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 

76.  Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 2: Kapitalen opgøres efter reglerne i års-
regnskabsloven, dog indregnes ikke evt. fremtidige omkostninger til nedtagning af anlæg-
get og evt. fremtidig retablering samt eventuel kassationsværdi. I kapitalen indgår doku-
menterede sædvanlige byggerenter. Virksomheden kan ved opgørelsen af kapitalen vælge, 
om eventuelle tilslutningsbidrag skal modregnes i værdien. 

77. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 3: Kapitalen forrentes med den på idriftsæt-
telsestidspunktet gældende lange byggeobligationsrente, jf. § 2, nr. 11, plus 1 pct. point. 

78. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 4: Virksomheden vælger for hver nyinve-
stering, om forhøjelsen af indtægtsrammen skal ske som en annuitet, hvor forhøjelsen af 
reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil være varig, eller efter principperne om serielån, 
hvorved forhøjelsen vil løbe over anlæggets levetid, jf. stk. 6. 

79. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 5: Såfremt den nødvendige nyinvestering 
erstatter et eksisterende anlæg, vil værdien af nyinvesteringen blive forhøjet med omkost-
ninger til nedtagning af det eksisterende anlæg, herunder myndighedspålagte omkostninger 
i forbindelse hermed. Der skal ske modregning af kassationsværdien af det erstattede an-
læg. Ved beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil der 
endvidere ske modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og for-
nyelse af eksisterende anlæg ud fra standardiserede værdier. 

80. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6: Til brug for beregningerne fastsætter 
Energitilsynet standardlevetider for luftledningsanlæg, kabelanlæg, transformerstationer 
mv. samt anlægskategorier f.eks. i henhold til spændingsniveauer. 

81. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 7: For de fastsatte anlægskategorier fastsæt-
ter Energitilsynet til brug for beregningerne endvidere gennemsnitlige omkostninger til 
drift, vedligeholdelse og fornyelse af luftledningsanlæg og andre anlæg, der udskiftes som 
led i kabellægning af luftledninger. For kabelanlæg og andre nødvendige nyinvesteringer 
fastsætter Energitilsynet alene forventede gennemsnitlige omkostninger til drift og vedlige-
holdelse. 

82. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 8: Energitilsynet gennemgår hvert tredje år 
standardlevetider, gennemsnitlige omkostninger og anlægskategorier, jf. stk. 6 og 7, med 
henblik på eventuel justering på basis af indhøstede erfaringer og den teknologiske udvik-
ling. 

83. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 9: Såfremt en virksomhed kan dokumente-
re, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt fastsatte anlægskategorier, kan virksomhe-
dens egne dokumenterede omkostninger anvendes i beregninger efter denne paragraf efter 
godkendelse af Energitilsynet. 

84. Bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om åbningsbalancer for distributionssel-
skaber og regionale transmissionsselskaber 
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Analyse 
85. For netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg skal Energitilsynets 
sekretariat fastsætte aktivkategorier, gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger, standardlevetider samt sparede omkostninger til 
fornyelse. 

86. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer skal Energitilsynets se-
kretariat fastsætte aktivkategorier, gennemsnitlige årlige drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger og standardlevetider.    

87. En række aktivkategorier, herunder felter og transformere mv., kan ind-
gå både i en nødvendig nyinvestering og i et eksisterende luftledningsanlæg. 
Det er således enten primært jordkabler eller luftledninger, som kun indgår i 
hhv. en nødvendig nyinvestering eller i et eksisterende luftledningsanlæg.  

88. Energitilsynets sekretariat har derfor fastlagt aktivkategorierne således, 
at disse omfatter både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftled-
ningsanlæg.       

89. Energitilsynets sekretariat har endvidere fastlagt gennemsnitlige årlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og standardlevetider for de fastlag-
te aktivkategorier omfattende både nødvendige nyinvesteringer og eksiste-
rende luftledningsanlæg.  

90. Omkostningerne til fornyelse er alene fastsat for eksisterende luftled-
ningsanlæg.  

Aktivkategorier  

91. Energitilsynets sekretariat skal fastsætte aktivkategorier for både net-
selskabernes nødvendige nyinvesteringer og for netselskabernes eksisteren-
de luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6.    

92. En række aktivkategorier, herunder felter og transformere mv., kan ind-
gå i både en nødvendig nyinvestering og i et eksisterende luftledningsanlæg.  

93. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra det rådgivende ingeniør-
firma COWI og med inddragelse af arbejdsgruppen fastsat 38 aktivkategori-
er for netselskabernes nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftled-
ningsanlæg, jf. tabel 1 nedenfor.  

94. Ifølge tilkendegivelser fra arbejdsgruppen omfatter disse 38 aktivkatego-
rier de aktivkategorier, som indgår i hhv. eksisterende luftledningsanlæg og 
nødvendige nyinvesteringer.    
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Gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger  

95. Energitilsynets sekretariat skal fastsætte gennemsnitlige årlige drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger for de fastsatte aktivkategorier omfattende 
både netselskabernes nødvendige nyinvesteringer og netselskabernes eksi-
sterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 7.    

96. Energitilsynets sekretariat udarbejdede med bidrag fra COWI og med 
inddragelse af arbejdsgruppen et spørgeskema vedr. netselskabernes drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger samt standardlevetider for de forskellige 
aktivkategorier. 

97. Energitilsynets sekretariat anmodede ved brev af 4. februar 2010 samtli-
ge netselskaber om at indberette det af Energitilsynets sekretariat udarbej-
dede spørgeskema med data for 2009. 

98. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var således at indhente 
et omfattende datamateriale til at kunne beregne gennemsnitlige årlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt standardlevetider for de fast-
satte aktivkategorier. 

99. Pr. 8. marts 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indberet-
ninger fra 47 netselskaber. Energitilsynets sekretariat begyndte umiddelbart 
herefter en rykkerprocedure for de resterende netselskaber. Derudover be-
gyndte Energitilsynets sekretariat med inddragelse af COWI at kvalitetssik-
re netselskabernes indberetninger. Energitilsynets sekretariat og COWI har 
således udført en omfattende kvalitetssikring af dette datamateriale, jf. bilag 
2. 

100. Pr. 8. april 2010 havde Energitilsynets sekretariat modtaget indbe-
retninger fra 58 netselskaber. Det er primært transformerforeninger, som ik-
ke har indberettet de ønskede oplysninger.    

101. Energitilsynets sekretariat har således modtaget indberetninger fra en 
meget stor andel af hhv. distributionsselskaberne og de regionale transmis-
sionsselskaber. 5 netselskaber har generelt ikke været i stand til at opdele 
deres samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mellem de enkelte 
aktivkategorier tilstrækkeligt.      

102. Energitilsynets sekretariat har derfor valgt at se bort fra disse indbe-
retninger ved beregninger af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger.  

103. Estimaterne for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er således 
baseret på indberetninger fra 53 selskaber, hvoraf 10 er regionale transmis-
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sionsselskaber og de resterende 42 er distributionsselskaber. Ét selskab ind-
berettede data for både regional transmission og distribution.  

104. De i alt 43 distributionsselskabers netvolumen udgør ca. 87 pct. af 
den samlede netvolumen for distributionsselskaberne. De i alt 11 regionale 
transmissionsselskabers netvolumen udgør 89 pct. af den samlede netvolu-
men for de regionale transmissionsselskaber. 

105. Energitilsynets sekretariat anmodede specifikt ved brev af 4. februar 
2010 netselskaberne om ikke at indberette omkostninger til fornyelse som 
en del af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.   

106. Energitilsynets sekretariat blev i forbindelse med kvalitetssikringen 
af datamaterialet opmærksom på, at enkelte netselskaber alligevel havde 
indberettet omkostninger til fornyelse som en del af de alm. drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger for luftledningsanlæg på de lavere spændingsni-
veauer, dvs. 10 kV og 0,4 kV. 

107. Ved mail af 27. april 2010 anmodede Energitilsynets sekretariat der-
for samtlige netselskaberne om at oplyse, om de indberettede oplysninger 
vedr. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger indeholdt omkostninger til 
fornyelse.  

108. Enkelte netselskaber bekræftede, at de havde indregnet omkostnin-
ger til fornyelse som en del af de alm. drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger, da disse netselskaber ikke kunne indberette omkostninger til forny-
else og de alm. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger særskilt. 

109. Energitilsynets sekretariat korrigerede med bidrag fra COWI de ind-
beretninger, hvor drifts- og vedligeholdelsesomkostninger også indeholdt 
fornyelse.  

110. Helt konkret har Energitilsynets sekretariat anvendt estimaterne for 
de årlige omkostninger til fornyelse til at korrigere de omtalte netselskabers 
indberetninger vedr. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på de lavere 
spændingsniveauer.  Estimaterne for de årlige omkostninger til fornyelse er 
beskrevet i et særskilt afsnit nedenfor. 

111. For disse 38 aktivkategorier har Energitilsynets sekretariat med bi-
drag fra COWI estimeret gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger, jf. tabel 1 nedenfor.  
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Tabel 1. Gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 38 
aktivkategorier 

Årlig drifts- og
Anlægskategori  vedligeholdelsesomkostning

1 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system kr 39.674
2 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast kr 5.576
3 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast kr 4.473
4 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 31.388
5 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret kr 40.536
6 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 31.388
7 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 15.302
8 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret kr 5.668
9 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 6.583

10 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 15.302
11 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret kr 6.426
12 132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt kr 57.100
13 30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt kr 22.614
14 Slukkespole, 30-50-60 kV, incl. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt kr 3.197
15 Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt kr 3.719
16 10-15-20 kV felt kr 3.336
17 Slukkespole, 10-15-20 kV incl. nulpunktstransformer kr 2.721
18 Signal- og overvågningskabler kr 1.786
19 Bygning, pr. kvadratmeter kr 167
20 Grunde, pr. kvadratmeter kr 6
21 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system kr 8.125
22 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system kr 4.735
23 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system kr 8.125
24 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system kr 1.412
25 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system kr 2.825
26 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksklusiv kabelskabe kr 1.405
27 Kabelskabe kr 101
28 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system kr 4.287
29 Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) kr 1.177
30 Transformer kr 239
31 Målere - Elektroniske fjernaflæsning kr 135
32 Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning kr 26
33 Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) kr 42
34 Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) kr 15
35 10-15-20 kV, søkabel kr 15.000
36 30 kV, søkabel kr 15.000
37 50-60 kV, søkabel kr 20.000
38 132-150 kV, søkabel kr 20.000  

Note: Omkostningerne i tabel 1 er fastlagt på grundlag af spørgeskemaundersøgelsen af 53 netselskaber.  

112. Et netselskab får forøget sin indtægtsramme med de gennemsnitlige 
årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de aktivkategorier, der 
indgår i netselskabets nødvendige nyinvestering.    

113. Såfremt et netselskab gennemfører en nødvendig nyinvestering in-
deholdende f.eks. 1 transmissionsnet 132/150 kV-kabel, 1 132 kV-
transformer, 1 kvadratmeter bygning og 1 kvadratmeter grund får netselska-
bet således øget sin indtægtsramme med de årlige drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger fra disse aktivkategorier. Konkret er beløbene kr. 39.674 
for 132 kV-transmissionskablet, kr. 57.100 for 132 kV-transformeren, kr. 
167 for bygningen og kr. 6 for grunden, jf. tabel 1. 
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114. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
for aktivkategori 1-3, 5-9, 11-22, 24-33 er opgjort som et gennemsnit af net-
selskabernes indberetninger for 2009.  

115. For visse aktivkategorier forekommer der en betydelig variation i 
netselskabernes indberetninger, jf. bilag 2. Årsagen til denne variation kan 
bl.a. være, at nogle netselskaber formentlig havde enten relativt høje eller 
relativt lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. enhed af en eller 
flere aktivkategorier i løbet af 2009 set i forhold til et gennemsnitligt år. 

116. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 
dog som nævnt fastsat vha. et gennemsnit af netselskabernes indberetninger.  
Det forekommer dermed rimeligt at antage, at de modsatrettede effekter af, 
at nogle netselskaber formentligt havde hhv. højere eller lavere drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger i 2009 end normalt opvejer hinanden.      

117. Ingen netselskaber har kunnet indberettet oplysninger vedr. aktivka-
tegori (4) 132/150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret.  Med ud-
gangspunkt i COWIs erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedlige-
hold af elforsyningsanlæg er det Energitilsynets vurdering, at den gennem-
snitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostning for denne aktivkategori 
tilnærmelsesvist er identisk med den gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostning for aktivkategori (6) 132/150 kV felt, udendørs, helt 
eller delvist luftisoleret. Energitilsynets sekretariat lægger denne vurdering 
til grund og aktivkategori (4) og (6) har derfor den samme gennemsnitlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostning, jf. tabel 1.   

118. Tilsvarende har ingen netselskaberne indberettet oplysninger vedr. 
aktivkategori (10) 30 kV felt, helt eller delvist luftisoleret eller for aktivkate-
gori (23) Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system.    

119. Med udgangspunkt i COWIs erfaringer fra tidligere arbejde med de-
sign og vedligehold af elforsyningsanlæg er det Energitilsynets sekretariats 
vurdering, at den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ning for aktivkategori (10) og aktivkategori (23) tilnærmelsesvist er identi-
ske med den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostning 
for hhv. aktivkategori (7) 50-60 kV felt, helt eller delvist luftisoleret og ak-
tivkategori (21) Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system. Energitilsy-
nets sekretariat har atter fundet det rimeligt at lægge denne vurdering til 
grund, og aktivkategorierne (7) og (10) samt aktivkategorierne (21) og (23) 
har derfor samme gennemsnitlig årlig drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ning, jf. tabel 1.   

120. For aktivkategorierne (35)-(38) omhandlende søkabler var selska-
bernes indberettede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger markant lavere 
end for landkablerne.  
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121. Reparationsomkostninger ved havari er dog langt højere til søs end 
på landjord. Ingen af selskaberne med søkabler havde dog oplevet et havari i 
løbet af 2009. Gennemsnittet af netselskabernes indberettede drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger for deres søkabler tager dermed ikke højde for de 
relativt store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som kan forekomme i 
enkelte år med havari, og gennemsnittet er dermed ikke retvisende.   

122. Baseret på selskabernes forventninger til fremtidige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger har COWI ud fra en konkret vurdering fastlagt år-
lige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for disse fire aktivkategorier, 
jf. tabel 1. COWIs vurdering er beskrevet nærmere i bilag 2. 

123. COWI har vurderet, at den gennemsnitlige drifts- og vedligeholdel-
sesomkostning for hhv. 50-60 kV-søkabler og 132-150 kV-søkabler til at 
være kr. 15.000 pr. kilometer.    

124. Hertil skal der lægges omkostninger til udbedringer af havari, samt 
generelle tilstandsundersøgelser. 

125. Samlet set finder COWI, at den gennemsnitlige årlige drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostning på 50-60 kV-søkabler og 132-150 kV-søkabler bør 
fastsættes til kr. 20.000.  

126. For de lavere spændingsniveauer mellem 10-30 kV er det COWIs 
vurdering, at reparationsomkostningerne generelt er lavere end på de højere 
spændingsniveauer. COWI har derfor vurderet den årlige drifts- og vedlige-
holdelsesomkostning til at være kr. 15.000 pr. km for disse typer af sø-
kabler.   

127. COWI har sammenholdt de estimerede gennemsnitlige årlige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori med COWIs egne 
erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold af elforsyningsan-
læg.  

128. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-kabel har COWI således 
vurderet, om den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ning på kr. 39.674 er i overensstemmelse med COWIs egne erfaringer vedr. 
denne aktivkategori.  

129. For samtlige af de 38 aktivkategorier er det COWIs vurdering, at de 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger angivet i ta-
bel 1 er i overensstemmelse med COWIs egne erfaringer fra tidligere arbej-
de med design og vedligehold af elforsyningsanlæg.  

130. Energitilsynets sekretariat har lagt COWIs vurdering til grund, og 
finder således samlet, at drifts- og vedligeholdelsesomkostninger giver et 
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retvisende billede af de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
som netselskaberne årligt har ved de forskellige aktivkategorier.     

 

Opdaterede standardlevetider 

131. Energitilsynets sekretariat skal fastsætte standardlevetider for de 
fastlagte aktivkategorier for både netselskabernes nødvendige nyinvesterin-
ger og for netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelsens § 15, stk. 6.    

132. For nødvendige nyinvesteringer svarer standardlevetiden for en ak-
tivkategori til den periode, som netselskabet skal have afskrevet og forrentet 
den nødvendige nyinvestering over. Et 132/150 kV-jordkabel har en stan-
dardlevetid på 40 år. Denne nødvendige nyinvestering bliver dermed af-
skrevet og forrentet over 40 år. 

133. For eksisterende luftledningsanlæg svarer standardlevetiden for en 
aktivkategori til den periode, hvor et netselskab årligt skulle have afholdt 
omkostninger til fornyelse for at kunne have drevet nettet videre med uænd-
ret funktionalitet. Et 132/150 kV-luftledningssystem har en standardlevetid 
på 40 år. Såfremt luftledningen ikke var blevet kabellagt skulle netselskabet 
således som udgangspunkt årligt have gennemført en levetidsforlængende 
investering over denne periode for dermed at drive luftledningsanlægget vi-
dere med uændret funktionalitet.  

134. Netselskaberne har indberettet standardlevetider for de 38 aktivkate-
gorier. Energitilsynets sekretariat har ud fra netselskabernes indberetninger 
fastsat nye standardlevetider for de 38 aktivkategorier, jf. tabel 2 nedenfor.  

135. I søjlen ”Gennemsnit” er angivet gennemsnittet af netselskabernes 
indberettede standardlevetider. I søjlen ”Anvendt” er angivet de endelige 
standardlevetider, som Energitilsynets sekretariat med inddragelse af COWI 
har fastlagt ud fra netselskabernes indberetninger samt en teknisk gennem-
gang af de forskellige aktivkategorier. 

136. Energitilsynets sekretariat har sammenholdt gennemsnittet af net-
selskabernes indberetninger for de forskellige aktivkategoriers levetid med 
COWIs egne erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold af 
elforsyningsanlæg.  

137. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-kabel har Enerigtilsynets se-
kretariats med bidrag fra COWI vurderet, at et transmissionsnet 132/150 
kV-kabel har en standardlevetid på 40 år.  Det er dermed Energitilsynets se-
kretariats vurdering, at gennemsnittet af netselskabernes indberetninger gi-
ver en retvisende standardlevetid for denne aktivkategori. 
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   Tabel 2. Opdaterede standardlevetider 

Antal Gennemsnit Anvendt

Nr. Aktivkategori observationer (år) (år)
1 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 9 40 40

2 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast 7 40 40

3 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast 8 40 40

4 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 40

5 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 6 47 45

6 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 8 41 40

7 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 18 45 45

8 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 6 47 45

9 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 32 41 40

10 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 45

11 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 2 45 45

12 132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 10 45 45

13 30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 34 45 45

14 Slukkespole, 30-50-60 kV, incl. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt 19 41 40

15 Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt 7 32 25

16 10-15-20 kV felt 34 43 45

17 Slukkespole, 10-15-20 kV incl. nulpunktstransformer 24 45 45

18 Signal- og overvågningskabler 29 40 40

19 Bygning 33 82 80

20 Grunde 3 50 50

21 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 22 41 40

22 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 19 39 40

23 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 0 0 40

24 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 36 40 40

25 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 14 37 35

26 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksl. kabelskabe 39 41 40

27 Kabelskabe 36 38 40

28 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 29 33 35

29 Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksl. transformer) 37 40 40

30 Transformer 35 40 40

31 Målere - Elektroniske fjernaflæsning 45 22 15

32 Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 37 23 15

33 Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 21 39 40

34 Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 35 38 40

35 10-15-20 kV, søkabel 8 43 40

36 30 kV, søkabel 1 40 40

37 50-60 kV, søkabel 6 42 40

38 132-150 kV, søkabel 5 40 40  

138. For de fleste af de øvrige aktivkategorier stemmer COWIs egne erfa-
ringer vedr. standardlevetiden for de enkelte aktivkategorier overens med 
gennemsnittet af netselskabernes indberetninger. Energitilsynets sekretariat 
har med inddragelse af COWI i de fleste tilfælde således foretaget ingen el-
ler kun små justeringer af den standardlevetid, der bliver anvendt i den nye 
økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer.  

139. For de i tabel 2 understregede aktivkategorier: kondensatorbatteri, 
30-50-60 kV ekskl. felt samt målere (Elektroniske - fjernaflæsning/ikke 
fjernaflæsning) er der foretaget en væsentlig ændring set i forhold til gen-
nemsnittet af netselskabernes indberetninger, jf. bilag 2. 

140. Derudover har ingen netselskaber indberettet oplysninger vedr. de i 
tabel 2 understregede aktivkategorier: (4) 132/150 kV felt, indendørs, helt 
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eller delvist luftisoleret, aktivkategori (10) 30 kV felt, helt eller delvist luft-
isoleret, aktivkategori og (23) Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system.   

141. Med udgangspunkt i COWIs erfaringer fra tidligere arbejde med de-
sign og vedligehold af disse 3 aktivkategorier har Energitilsynets sekretariat 
fastsat standardlevetider for disse 3 aktivkategorier. Sekretariatet har endvi-
dere sammenholdt de fastsatte standardlevetider for de 4 aktivkategorier 
med lignende aktivkategorier, jf. tabel 2.     

142. For samtlige af de 38 aktivkategorier er det sekretariatets vurdering, 
at de fastsatte standardlevetider angivet i tabel 2 er i overensstemmelse med 
erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold af elforsyningsan-
læg.  

143. Energitilsynets sekretariat finder således samlet, at de fastlagte stan-
dardlevetider ud fra en gennemsnitsbetragtning giver et retvisende billede af 
de forskellige aktivkategoriers faktiske levetid.  

 

Beregning af sparede omkostninger til fornyelse  

1.) Metode til at beregne værdien af sparede omkostninger til fornyelse   
144. Med vedtagelsen af L386 skal Energitilsynets sekretariat beregne 
omkostninger til fornyelse af eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7.  

145. Der er i L386 ikke fastlagt nogen metode, som Energitilsynets sekre-
tariat skal anvende til at beregne værdien af de omkostninger til fornyelse, 
som netselskaberne sparer ved en kabellægning af luftledningsnettet. 

146. Et netselskab kan gennemføre en fornyelse af et eksisterende luft-
ledningsanlæg ved at gennemføre en reinvestering. Ved en reinvestering 
bliver alle komponenter i et nedslidt luftledningsanlæg udskiftet med nye 
komponenter.    

147. I stedet for at gennemføre en reinvestering i et luftledningsnet, dvs. 
investere i et nyt anlæg med samme funktionalitet, når det gamle anlæg er 
slidt op, er det Energitilsynets sekretariats vurdering, at et netselskab i stedet 
i praksis vælger at gennemføre investeringer, som kan forlænge et luftled-
ningsnets levetid.   

148. Såfremt et netselskab f.eks. regalvaniserer en stålmast, afholder net-
selskabet nogle omkostninger, som forlænger luftledningsnettets levetid. 
Levetidsforlængende investeringer adskiller sig dermed fra reinvesteringer 
ved, at det kun er udvalgte komponenter og ikke alle komponenter i luftled-
ningsanlægget, som bliver udskiftet/renoveret.  
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149. Ved en kabellægning af et luftledningsanlæg sparer et netselskab så-
ledes de fremtidige levetidsforlængende investeringer, som skulle have væ-
ret foretaget, hvis netselskabet alternativt havde fortsat med at anvende luft-
ledningsnettet. Energitilsynets sekretariat skal derfor fratrække disse spare-
de levetidsforlængende investeringer fra den forhøjelse, som et netselskab 
modtager i forbindelse med en kabellægning af et luftledningsanlæg. 

150. Energitilsynets sekretariat har på den baggrund fastsat omkostnin-
gerne til fornyelse som de levetidsforlængende investeringer, som net-
selskaberne sparer ved at kabellægge luftledninger.  

151. Energitilsynets sekretariat har med inddragelse af COWI og Dansk 
Energi udarbejdet en metode til at beregne værdien i kr. af disse levetidsfor-
længende investeringer. 

152. Netselskaberne skal gennemføre levetidsforlængende investeringer i 
selve luftledningssystemet, herunder selve ledningen, stålmasterne mv. Der-
udover skal netselskaberne levetidsforlænge de tilhørende felter.  

153. Et 132/150 kV-luftledningssystem består af en række komponenter, 
herunder ledninger, stålmaster, fundamenter mv. Det er ikke alle elementer-
ne i dette luftledningssystem, der skal udskiftes for at forlænge luftlednings-
systemets levetid.  

154. Ved en reinvestering erstattes det gamle anlæg af et helt nyt anlæg. 
Dvs. samtlige komponenter i det gamle anlæg bliver erstattet af nye kompo-
nenter.  

155. For hvert enkelt spændingsniveau har Energitilsynets sekretariat med 
inddragelse af Dansk Energi og på baggrund af indberetninger fra net-
selskaberne beregnet, hvor stor en andel en levetidsforlængende investering 
udgør af en reinvestering. Dvs. hvor meget det koster at gennemføre en le-
vetidsforlængende investering og dermed udskifte udvalgte komponenter i 
et gammelt anlæg set i forhold til at gennemføre en reinvestering, hvor 
samtlige komponenter bliver udskiftet. 

156. Afhængigt af spændingsniveau er det Energitilsynets sekretariats 
vurdering, at disse investeringer varierer fra 20 pct. til 48 pct. af en reinve-
stering, jf. tabel 3 nedenfor.   
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Tabel 3. Standardpriser for levetidsforlængende investeringer for luftledningsanlæg 
fordelt på forskellige spændingsniveauer 

Standardpris Levetidsforlængende Andel af komplet 
(Åbnnigsbalance) investering reinvestering

Aktivkategori (2000-priser) (2000-priser) %
Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast kr 1.200.000 kr 345.318 29%
Transmissionsnet 132/150 kV  luftledning pr. system på en 2 system mast kr 1.900.000 kr 499.611 26%
Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system kr 500.000 kr 238.916 48%
132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 4.500.000 kr 1.069.006 24%
50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret kr 1.250.000 kr 339.567 27%
Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning  pr. system kr 170.000 kr 44.880 26%
10-15-20 kV felt kr 440.000 kr 86.328 20%
Distributionsnet 0,4 kV luftledning  pr. system kr 127.000 kr 35.293 28%  

Note: Sparede omkostninger til fornyelse er defineret som sparede levetidsforlængende investeringer, jf. definitio-
nerne i boks 1.  

157. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og Dansk Ener-
gi efterfølgende beregnet standardpriser for levetidsforlængende investerin-
ger i luftledningsanlæg på forskellige spændingsniveauer ud fra de fastsatte 
standardpriser for disse luftledningsanlæg i netselskabernes åbningsbalancer 
fra 2000, jf. bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om åbningsbalancer 
for distributionsselskaber og regionale transmissionsselskaber. 

158. Standardprisen på en komplet reinvestering af et transmissionsnet 
132/150 kV-luftledningssystem (2-system) er pr. km kr. 1.900.000 i 2000-
priser, jf. tabel 3.  Den levetidsforlængende investering er beregnet til at ud-
gøre ca. 26 pct. af en komplet reinvestering, jf. tabel 3.  Den levetidsforlæn-
gende investering koster dermed kr. 499.611 i 2000-priser at gennemføre. 

159. Sekretariatet har vurderet, at det er ca. 4 gange så dyrt at gennemføre 
en komplet reinvestering i et 132/150 kV-luftledningsanlæg (2-system) som 
i et 50-60 kV-luftledningsanlæg. Samtidigt er det sekretariatets vurdering, at 
prisen for en levetidsforlængende investering i 132/150 kV-
luftledningsanlæg er ca. dobbelt så høj som prisen for en levetidsforlængen-
de investering i et 50-60 kV-luftledningsanlæg.   

160. Dette stemmer således overens med, at Energitilsynets sekretariat 
med inddragelse af Dansk Energi har beregnet, at en levetidsforlængende 
investering udgør ca. 48 pct. af en komplet reinvestering for et 50-60 kV-
luftledningsanlæg og ca.  26 pct. af en komplet reinvestering for et 132/150 
kV-luftledningsanlæg, jf. tabel 3. 

161. Energitilsynets sekretariat har foretaget lignende vurderinger for de 
øvrige spændingsniveauer. Det er på baggrund af bidrag fra COWI sekreta-
riatets vurdering, at de beregnede andele for de forskellige spændingsni-
veauer retvisende.   

162. Tilkendegivelser fra branchen viser, at hele den levetidsforlængende 
investering i et luftledningsanlæg ikke bliver afholdt i et år, men i stedet bli-
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ver spredt ud over flere år. Et netselskab vil således typisk regalvanisere 
stålmaster et år, udskifte ledninger i et andet år osv.  

163. Energitilsynets sekretariat har derfor valgt at dele en levetidsforlæn-
gende investering, jf. tabel 3, op i en række mindre årlige levetidsforlæn-
gende investeringer i løbet af aktivets levetid. I den opdaterede model har 
Energitilsynets sekretariat valgt at dele en komplet levetidsforlængende in-
vesteringer jævnt ud over standardlevetiden for de relevante aktivkategorier.   

164. Netselskaberne skal have forrentet den nødvendige nyinvestering 
fratrukket sparede levetidsforlængende investeringer, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, § 15, stk. 5. Værdien af den nødvendige nyinvestering er gi-
vet ved anlægssummen for nyanlægget plus demonteringsomkostninger fra-
trukket en eventuel kassationsværdi.   

165. Energitilsynets sekretariat skal derfor fratrække de levetidsforlæn-
gende investeringer som et netselskab sparer ved en kabellægning af luft-
ledninger fra den forhøjelse, som netselskaberne får i forbindelse med denne 
type nødvendige nyinvestering.  

2.) Fastsættelse af starttidspunktet for den første levetidsforlængende inve-
stering   
166. Tilkendegivelser fra branchen indikerer, at netselskaberne årligt 
gennemfører levetidsforlængende investeringer i deres anlæg for dermed at 
kunne drive disse luftledningsanlæg videre med uændret funktionalitet.  

167. Energitilsynets sekretariat er således af den opfattelse, at netselska-
berne som udgangspunkt skulle have gennemført levetidsforlængende inve-
steringer i luftledningsanlægget fra det tidspunkt, hvor luftledningsanlægget 
bliver erstattet af en kabellægning.  

168. Netselskabernes luftledningsanlæg er dog af forskellig alder. Derud-
over har netselskaber med luftledningsanlæg af samme alder formentlig ikke 
gennemført identiske levetidsforlængende investeringer.  Netselskaber som 
enten har et relativt nyt luftledningsanlæg eller som har gennemført ekstra-
ordinært store levetidsforlængende investeringer kunne således formentligt 
have drevet luftledningsanlægget videre med uændret funktionalitet i nogle 
år uden levetidsforlængende investeringer.  

169. Et netselskab kan således vælge at samle en række mindre årlige le-
vetidsforlængende investeringer i en ekstraordinært stor levetidsforlængen-
de investering. Såfremt et netselskab har gennemført en ekstraordinært stor 
levetidsforlængende investering i et år, vil netselskabet således uden leve-
tidsforlængende investeringer i de efterfølgende år kunne drive luftled-
ningsanlægget videre med uændret funktionalitet. 
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170. Da tilkendegivelser fra branchen indikerer, at netselskaberne løben-
de gennemfører levetidsforlængende investeringer, finder Energitilsynets 
sekretariat det rimeligt at antage, at såfremt et netselskab netop har foretaget 
en gennemgribende levetidsforlængelse eller har investeret i et helt nyt net, 
vil netselskabet maksimalt kunne undlade at gennemføre fornyede levetids-
forlængende investeringer i en periode på 10 år.   

171. Dvs. at der maksimalt kan være 10 år mellem tidspunktet for idrift-
sættelsen af den nødvendige nyinvestering og tidspunktet for, hvornår den 
første levetidsforlængende investering i luftledningsanlægget skulle have 
været gennemført såfremt luftningsanlægget skulle have været drevet videre 
med uændret funktionalitet. 

172. Som udgangspunkt vil Energitilsynets sekretariat i den opdaterede 
økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer lade den første levetids-
forlængende investeringer forfalde på det tidspunkt, hvor luftledningsan-
lægget blev erstattet af en kabellægning. 

173. Såfremt et netselskab i forbindelse med en ansøgning om godkendel-
se af en nødvendig nyinvestering kan dokumentere, at netselskabet enten har 
et relativt nyt luftledningsanlæg eller at netselskabet inden for de seneste år 
har gennemført ekstraordinært store levetidsforlængende investeringer, vil 
Energitilsynets sekretariat ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om de 
levetidsforlængende investeringer først skulle have været gennemført på et 
senere tidspunkt end ved idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering, 
dog maksimalt 10 år efter idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering.  

174. I boks 2 nedenfor bliver der præsenteret eksempler på, hvordan spa-
rede levetidsforlængende investeringer bliver bestemt i den nye model for 
nødvendige nyinvesteringer. 

Boks 2. Eksempel på beregning af værdien af sparede levetidsforlængende in-
vesteringer 

Et netselskab vil i 2010 gennemføre en kabellægning af et 132 kV-
luftledningsanlæg. Netselskabet skulle have gennemført levetidsforlængende in-
vesteringer i selve luftledningen samt de tilhørende felter. Det antages, at net-
selskabet skulle have levetidsforlænget en km 132 kV-luftledning samt et 132 kV-
felt.  

Prisen på en total levetidsforlængende investering i 132 kV-luftledningen samt 
132 kV-feltet er hhv. kr. 345.318 og kr. 1.069.006 i 2000-priser, jf. tabel 4 neden-
for. Standardlevetiden for både luftledning og felt antages at være 40 år.   

Netselskabet spreder den totale levetidsforlængende investering i luftledningen og 
feltet jævnt ud over aktivernes levetid i 40 mindre levetidsforlængende investe-
ringer.  
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For hver periode er prisen for den levetidsforlængende investering af 132 kV-
luftledningsanlægget dermed (kr. 345.318 + kr. 1.069.006) / 40 = kr. 35.358 
(2000-priser), jf. tabel 4. 

Tabel 4: Levetidsforlængende investeringer 

 

Fremskrevet med en konstant årlig inflation på 3 pct. er prisen for den levetidsfor-
længende investering for hver periode beregnet, jf. tabel 5.  

I kolonnen ”Ingen levetidsforlængende investeringer” i tabel 5 er det antaget, at 
netselskabets luftledningsnet er relativt gammelt, og at netselskabet ikke har gen-
nemført ekstraordinære levetidsforlængende investeringer inden for de seneste år.  

Såfremt netselskabet skulle have drevet luftledningsanlægget videre med uændret 
funktionalitet skulle netselskabet således have gennemført levetidsforlængende 
investeringer fra 2010. Dvs. netselskabet skulle have gennemført 40 mindre leve-
tidsforlængende investeringer fra 2010-2049.  

Den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint i 2009 var 6,6 pct. Tilbage-
diskonteres de sparede levetidsforlængende investeringer med en rente på 6,6 pct. 
fås en nutidsværdi på kr. 985.944, jf. tabel 5 nedenfor.  

Energitilsynets sekretariat skal således fratrække dette beløb fra den forhøjelse af 
indtægtsrammen, som netselskabet modtager i forbindelse med kabellægningen af 
luftledningen. 

I kolonnen ”Ekstraordinære levetidsforlængende investeringer (udskydelse i 5 
år)” , er det antaget, at netselskabet fyldestgørende har kunnet dokumentere over 
for Energitilsynets sekretariat, at den første levetidsforlængende investering i net-
selskabet luftledningsanlæg først skulle have været gennemført efter 5 år.  

Netselskabet ville dermed kunne drive luftledningsanlægget videre med uændret 
funktionalitet i 5 år uden at skulle gennemføre levetidsforlængende investeringer. 
I dette eksempel skulle den første levetidsforlængende investering således have 
været gennemført i 2015.  

Tilbagediskonteres de sparede levetidsforlængende investeringer med en rente på 
6,6 pct. fås en nutidsværdi på kr. 830.333, jf. tabel 5 nedenfor. 

I kolonnen ”Ekstraordinære levetidsforlængende investeringer (de maksimale 10 
år)” , er det antaget, at netselskabet fyldestgørende har kunnet dokumentere over 
for Energitilsynets sekretariat, at den første levetidsforlængende investering i net-

132 kV-luftledning 132 kV-felt Fornyelse i alt Årlig

(komplet investering) (komplet investering) investering

(1.) (2.) (1.) + (2.)

2000-priser kr 345.318 kr 1.069.006 kr 1.414.324 kr 35.358

2010-priser kr 464.079 kr 1.436.655 kr 1.900.733 kr 47.518

2020-priser kr 623.683 kr 1.930.744 kr 2.554.426 kr 63.861
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selskabet luftledningsanlæg først skulle have været gennemført efter 10 år.  

Netselskabet ville dermed kunne drive luftledningsanlægget videre med uændret 
funktionalitet i 10 år uden at skulle gennemføre levetidsforlængende investerin-
ger. I dette eksempel skulle den første levetidsforlængende investering således 
have været gennemført i 2020.  

Tilbagediskonteres de sparede levetidsforlængende investeringer med en rente på 
6,6 pct. fås en nutidsværdi på kr. 699.282, jf. tabel 5 nedenfor. 
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Tabel 5. Eksempel på beregning af værdien af en sparet levetidsforlængende investe-
ring 
Lange byggeobligationsrente 6,6%
plus 1 procentpoint

Inflation 3,0%

Ingen levetidsforlængende Ekstraordinær levetidsforlængende Ekstraordinær levetidsforlængende
 investering investering (5 års udskydelse) investering (de maksimale 10 år)

Nutidsværdi i 2010 af sparede
levetidsforlængnede

investeringer kr 985.944 kr 830.333 kr 699.282
År

2010 kr 47.518 kr 0 kr 0
2011 kr 48.944 kr 0 kr 0
2012 kr 50.412 kr 0 kr 0
2013 kr 51.925 kr 0 kr 0
2014 kr 53.482 kr 0 kr 0
2015 kr 55.087 kr 55.087 kr 0
2016 kr 56.739 kr 56.739 kr 0
2017 kr 58.442 kr 58.442 kr 0
2018 kr 60.195 kr 60.195 kr 0
2019 kr 62.001 kr 62.001 kr 0
2020 kr 63.861 kr 63.861 kr 63.861
2021 kr 65.776 kr 65.776 kr 65.776
2022 kr 67.750 kr 67.750 kr 67.750
2023 kr 69.782 kr 69.782 kr 69.782
2024 kr 71.876 kr 71.876 kr 71.876
2025 kr 74.032 kr 74.032 kr 74.032
2026 kr 76.253 kr 76.253 kr 76.253
2027 kr 78.541 kr 78.541 kr 78.541
2028 kr 80.897 kr 80.897 kr 80.897
2029 kr 83.324 kr 83.324 kr 83.324
2030 kr 85.823 kr 85.823 kr 85.823
2031 kr 88.398 kr 88.398 kr 88.398
2032 kr 91.050 kr 91.050 kr 91.050
2033 kr 93.782 kr 93.782 kr 93.782
2034 kr 96.595 kr 96.595 kr 96.595
2035 kr 99.493 kr 99.493 kr 99.493
2036 kr 102.478 kr 102.478 kr 102.478
2037 kr 105.552 kr 105.552 kr 105.552
2038 kr 108.719 kr 108.719 kr 108.719
2039 kr 111.980 kr 111.980 kr 111.980
2040 kr 115.339 kr 115.339 kr 115.339
2041 kr 118.800 kr 118.800 kr 118.800
2042 kr 122.364 kr 122.364 kr 122.364
2043 kr 126.035 kr 126.035 kr 126.035
2044 kr 129.816 kr 129.816 kr 129.816
2045 kr 133.710 kr 133.710 kr 133.710
2046 kr 137.721 kr 137.721 kr 137.721
2047 kr 141.853 kr 141.853 kr 141.853
2048 kr 146.109 kr 146.109 kr 146.109
2049 kr 150.492 kr 150.492 kr 150.492
2050 kr 0 kr 155.007 kr 155.007
2051 kr 0 kr 159.657 kr 159.657
2052 kr 0 kr 164.446 kr 164.446
2053 kr 0 kr 169.380 kr 169.380
2054 kr 0 kr 174.461 kr 174.461
2055 kr 0 kr 0 kr 179.695
2056 kr 0 kr 0 kr 185.086
2057 kr 0 kr 0 kr 190.639
2058 kr 0 kr 0 kr 196.358
2059 kr 0 kr 0 kr 202.248  
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Beregning af kassationsværdier for de enkelte aktivkategorier 

175. Energitilsynets sekretariat skal modregne værdien af det erstattede 
anlæg, den såkaldte kassationsværdi, i den forhøjelse, som netselskaberne 
får ved nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 
15, stk. 5.  

176. Ved en kabellægning af et luftledningsanlæg kan visse komponenter 
fra det erstattede luftledningsanlæg således være penge værd.  

177. For netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg har Energitilsy-
nets sekretariat derfor fastsat en metode til at bestemme kassationsværdien 
af et eksisterende luftledningsanlæg, der bliver erstattet af en nødvendig ny-
investering.   

178. Energitilsynets sekretariat har vurderet, at 5 aktivkategorier i net-
selskabernes luftledningsanlæg kan have en værdi, når de bliver erstattet af 
en kabellægning. Alle 5 aktivkategorier indeholder råmaterialer, som f.eks. 
jern og kobber, der repræsenterer en værdi ved videresalg. 

179. Det er relativt kompliceret at fastsætte standardværdier for disse rå-
materialer, da skrotprisen på f.eks. kobber og jern er særdeles svingende.  

180. Energitilsynets sekretariat vurderer, at der som udgangspunkt kan 
anvendes to metoder til at fastsætte kassationsværdien for disse aktivkatego-
rier ved en nødvendig nyinvestering. 

181. Den første metode er baseret på at Energitilsynets sekretariat ved en 
ansøgning om godkendelse af en nødvendig nyinvestering kan anmode net-
selskabet om at oplyse, hvor mange kilo råmaterialer, herunder kobber og 
jern, som det erstattede luftledningsanlæg indeholder. Herefter kan Energi-
tilsynets sekretariat værdiansætte råmaterialer ud fra markedsprisen på kob-
ber, jern mv.  

182. Ud fra denne værdiansættelse kan Energitilsynets sekretariat beregne 
det fradrag, som sekretariatet skal trække fra den forhøjelse, som netselska-
bet får ved en nødvendig nyinvestering.  

183. Det kan fremføres, at denne metode kan være problematisk, da den 
realiserbare kassationsværdi vil afhænge af andre faktorer som f.eks. kvali-
teten af de råmaterialer, der bliver skrottet.  

184. Denne metode, hvor kassationsværdien bliver fastsat ved at gange 
markedspriserne for de forskellige typer af metaller med mængden af de 
forskellige typer af metaller, giver derfor ikke nødvendigvis et retvisende 
billede af den realiserbare kassationsværdi. 
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185. En anden metode er, at netselskabet skal indhente et skriftligt tilbud 
på netselskabets erstattede anlæg.   

186. Værdien af et netselskabs erstattede anlæg bliver ved denne metode 
fastsat af markedet. Denne metode giver dermed den realiserbare kassati-
onsværdi, som netselskaberne kan få for deres erstattede anlæg på markedet.  

187. Energitilsynets sekretariat finder det mest retvisende, at netselska-
berne indhenter et skriftligt tilbud på det erstattede anlæg.  

188. I forbindelse med en ansøgning om godkendelse af en nødvendig ny-
investering kan Energitilsynets sekretariat dermed anmode netselskabet om 
at indsende dette skriftlige tilbud på det erstattede anlæg. 

189. Energitilsynets sekretariat kan dermed anvende den værdi, som net-
selskabet får skriftligt tilbudt for sit erstattede anlæg, som den kassations-
værdi, der skal fratrækkes netselskabets forhøjelse af indtægtsramme ved en 
nødvendig nyinvestering. 
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Pristalsregulering af nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mv. 

190. I den nuværende model får netselskaberne årligt reguleret deres ind-
tægtsrammer med nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, eventuelle 
sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye ind-
tægter.  

191. I beregningerne skal der tages højde for prisudviklingen. I den nuvæ-
rende model anvendes en konstant inflation på 3 pct. årligt. Energitilsynets 
sekretariat finder det i forbindelse med opdateringen af metoden til godken-
delse af nødvendige nyinvesteringer hensigtsmæssigt at ændre den måde, 
hvorpå den årlige prisudvikling indgår i metoden.    

Eksempel på den nuværende model 

192. I den nuværende model anvendes en konstant inflation på 3 pct. år-
ligt til at pristalsregulere de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle 
nye indtægter ved den nødvendige nyinvestering.  

193. Disse værdier bliver efterfølgende tilbagediskonteret med den lange 
byggeobligation + 1 procentpoint til det år, hvor den nødvendige nyinveste-
ring bliver idriftsat.  

194. De tilbagediskonterede værdier af disse nye udgifter, eventuelle spa-
rede udgifter og eventuelle nye indtægter bliver i den nuværende model til-
lagt den nødvendige nyinvesterings samlede anlægssum, der beregnes som 
konstruktionsudgifter + byggerenter + demonteringsomkostninger fratruk-
ket en mulig kassationsværdi af det erstattede anlæg.  

195. Denne samlede sum bliver derefter afskrevet og forrentet over en 
fyrreårig periode. Nedenfor bliver dette beskrevet i et eksempel i tabel 6 og 
tabel 7. 

196. Et fiktivt selskab gennemfører en nødvendig nyinvestering. Anlægs-
summen for dette projekt er kr. 1.000.000. Det antages, at den nødvendige 
nyinvestering giver netselskabet nye drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger på kr. 1.000 årligt. Den nødvendige nyinvestering har en levetid på 40 
år. 

197. Fremskrevet med en inflation på 3 pct. over investeringens levetid 
og tilbagediskonteret med den lange byggeobligationsrente plus 1 procent-
point på 6,6 pct. i 2009 er nutidsværdien af netselskabets nye drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger kr. 20.749, jf. tabel 6.  
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Tabel 6. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mv. i den nuværende mo-
del 

Lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint 6,6%

Inflation 3,0%

Nye drifts- og

 vedligeholdelsesomkostninger 

Nutidsværdi i 2010 kr 20.749

År

2010 kr 1.000

2011 kr 1.030

2012 kr 1.061

2013 kr 1.093

2014 kr 1.126

2015 kr 1.159

2016 kr 1.194

2017 kr 1.230

2018 kr 1.267

2019 kr 1.305

2020 kr 1.344

2021 kr 1.384

2022 kr 1.426

2023 kr 1.469

2024 kr 1.513

2025 kr 1.558

2026 kr 1.605

2027 kr 1.653

2028 kr 1.702

2029 kr 1.754

2030 kr 1.806

2031 kr 1.860

2032 kr 1.916

2033 kr 1.974

2034 kr 2.033

2035 kr 2.094

2036 kr 2.157

2037 kr 2.221

2038 kr 2.288

2039 kr 2.357

2040 kr 2.427

2041 kr 2.500

2042 kr 2.575

2043 kr 2.652

2044 kr 2.732

2045 kr 2.814

2046 kr 2.898

2047 kr 2.985

2048 kr 3.075

2049 kr 3.167  
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198. Nutidsværdien af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
bliver tillagt projektets anlægssum. Den samlede sum på kr. 1.020.749 bli-
ver forrentet og afskrevet over 40 år, jf. tabel 7. 

Tabel 7. Afskrivning og forrentning i den nuværende model 

Lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint 6,6%

Inflation 3,0%

Anlægssum kr 1.000.000

Nutidsværdi i 2010 af nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger kr 20.749

Samlet sum i alt kr 1.020.749

År Samlet sum Afskrivning Forrentning

2010 kr 1.020.749 kr 25.519 kr 67.369

2011 kr 995.230 kr 25.519 kr 65.685

2012 kr 969.711 kr 25.519 kr 64.001

2013 kr 944.193 kr 25.519 kr 62.317

2014 kr 918.674 kr 25.519 kr 60.632

2015 kr 893.155 kr 25.519 kr 58.948

2016 kr 867.636 kr 25.519 kr 57.264

2017 kr 842.118 kr 25.519 kr 55.580

2018 kr 816.599 kr 25.519 kr 53.896

2019 kr 791.080 kr 25.519 kr 52.211

2020 kr 765.562 kr 25.519 kr 50.527

2021 kr 740.043 kr 25.519 kr 48.843

2022 kr 714.524 kr 25.519 kr 47.159

2023 kr 689.005 kr 25.519 kr 45.474

2024 kr 663.487 kr 25.519 kr 43.790

2025 kr 637.968 kr 25.519 kr 42.106

2026 kr 612.449 kr 25.519 kr 40.422

2027 kr 586.931 kr 25.519 kr 38.737

2028 kr 561.412 kr 25.519 kr 37.053

2029 kr 535.893 kr 25.519 kr 35.369

2030 kr 510.374 kr 25.519 kr 33.685

2031 kr 484.856 kr 25.519 kr 32.000

2032 kr 459.337 kr 25.519 kr 30.316

2033 kr 433.818 kr 25.519 kr 28.632

2034 kr 408.299 kr 25.519 kr 26.948

2035 kr 382.781 kr 25.519 kr 25.264

2036 kr 357.262 kr 25.519 kr 23.579

2037 kr 331.743 kr 25.519 kr 21.895

2038 kr 306.225 kr 25.519 kr 20.211

2039 kr 280.706 kr 25.519 kr 18.527

2040 kr 255.187 kr 25.519 kr 16.842

2041 kr 229.668 kr 25.519 kr 15.158

2042 kr 204.150 kr 25.519 kr 13.474

2043 kr 178.631 kr 25.519 kr 11.790

2044 kr 153.112 kr 25.519 kr 10.105

2045 kr 127.594 kr 25.519 kr 8.421

2046 kr 102.075 kr 25.519 kr 6.737

2047 kr 76.556 kr 25.519 kr 5.053

2048 kr 51.037 kr 25.519 kr 3.368

2049 kr 25.519 kr 25.519 kr 1.684  

199. Denne metode indebærer dermed, at netselskabet får afskrevet og 
forrentet nutidsværdien af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
over den nødvendige nyinvesterings levetid. En del af den årlige afskrivning 
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og forrentning i tabel 7 er således afskrivning og forrentning af nutidsværdi-
en af de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

200. Denne metode indebærer, at netselskaberne i starten af den nødven-
dige nyinvesterings levetid får forhøjet deres indtægtsramme med et højere 
beløb end de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved den nød-
vendige nyinvestering. Omvendt vil netselskaberne mod slutningen af den 
nødvendige nyinvesterings levetid modtage en lavere forhøjelse end de fak-
tiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved den nødvendige nyinve-
stering, jf. tabel 8 nedenfor. 

201. Eksemplet i tabel 8 nedenfor viser udviklingen i den indtægtsramme-
forøgelse, som netselskabet får som følge af de nye drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger.  Dette eksempel er beregnet ud fra de samme antagelser, 
som eksemplet i tabel 6 og tabel 7: Inflationen er konstant 3 pct. og den lan-
ge byggeobligationsrente plus 1 procentpoint er 6,6 pct.  

202. For at kunne holde eksemplet simpelt og dermed udelukkende vise, 
hvorledes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger påvirker et net-
selskabs indtægtsramme ved den nuværende metode, består den samlede 
sum i dette eksempel kun af nutidsværdien af de nye drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger på kr. 20.749, jf. tabel 8. Der ses dermed bort fra an-
lægssummen på kr. 1.000.000. 

203. Søjlen markeret med (1.) angiver den forhøjelse, som et netselskab 
får i den nuværende model, mens søjlen markeret ved (2.) angiver udviklin-
gen i netselskabernes faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved 
en inflation på 3 pct. Af tabel 8 fremgår, at netselskabet, jf. søjle (3.), får 
forhøjet sin indtægtsramme med et større beløb end den faktiske udvikling i 
netselskabets drifts- og vedligeholdelsesomkostninger frem til og med år 
2022. Herefter bliver netselskabets forhøjelse af indtægtsrammen mindre 
end den faktiske udvikling i netselskabets nye drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger, jf. tabel 8.     

204. Da et netselskabs forhøjelse af indtægtsrammen som kompensation 
for nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved en nødvendig nyinve-
stering ikke følger den faktiske udvikling i netselskabets drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger, jf. tabel 8, har Energitilsynets sekretariat vurderet, 
at det vil være hensigtsmæssigt, at ændre på denne metode.  
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Tabel 8. Eksempel på forhøjelse pga. nye drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger ved den nuværende model  

Nuværende model (1.) (2.) (3.)

År Samlet Årlig Forhøjelse Pristalsreguleret 

 sum afskrivning "Forrentning"  i alt med 3 % (1.) - (2.)

2010 kr 20.749 kr 519 kr 1.369 kr 1.888 kr 1.000 kr 888

2011 kr 20.230 kr 519 kr 1.335 kr 1.854 kr 1.030 kr 824

2012 kr 19.711 kr 519 kr 1.301 kr 1.820 kr 1.061 kr 759

2013 kr 19.193 kr 519 kr 1.267 kr 1.785 kr 1.093 kr 693

2014 kr 18.674 kr 519 kr 1.232 kr 1.751 kr 1.126 kr 626

2015 kr 18.155 kr 519 kr 1.198 kr 1.717 kr 1.159 kr 558

2016 kr 17.636 kr 519 kr 1.164 kr 1.683 kr 1.194 kr 489

2017 kr 17.118 kr 519 kr 1.130 kr 1.648 kr 1.230 kr 419

2018 kr 16.599 kr 519 kr 1.096 kr 1.614 kr 1.267 kr 347

2019 kr 16.080 kr 519 kr 1.061 kr 1.580 kr 1.305 kr 275

2020 kr 15.562 kr 519 kr 1.027 kr 1.546 kr 1.344 kr 202

2021 kr 15.043 kr 519 kr 993 kr 1.512 kr 1.384 kr 127

2022 kr 14.524 kr 519 kr 959 kr 1.477 kr 1.426 kr 52

2023 kr 14.005 kr 519 kr 924 kr 1.443 kr 1.469 -kr 25

2024 kr 13.487 kr 519 kr 890 kr 1.409 kr 1.513 -kr 104

2025 kr 12.968 kr 519 kr 856 kr 1.375 kr 1.558 -kr 183

2026 kr 12.449 kr 519 kr 822 kr 1.340 kr 1.605 -kr 264

2027 kr 11.931 kr 519 kr 787 kr 1.306 kr 1.653 -kr 347

2028 kr 11.412 kr 519 kr 753 kr 1.272 kr 1.702 -kr 431

2029 kr 10.893 kr 519 kr 719 kr 1.238 kr 1.754 -kr 516

2030 kr 10.374 kr 519 kr 685 kr 1.203 kr 1.806 -kr 603

2031 kr 9.856 kr 519 kr 650 kr 1.169 kr 1.860 -kr 691

2032 kr 9.337 kr 519 kr 616 kr 1.135 kr 1.916 -kr 781

2033 kr 8.818 kr 519 kr 582 kr 1.101 kr 1.974 -kr 873

2034 kr 8.299 kr 519 kr 548 kr 1.066 kr 2.033 -kr 966

2035 kr 7.781 kr 519 kr 514 kr 1.032 kr 2.094 -kr 1.062

2036 kr 7.262 kr 519 kr 479 kr 998 kr 2.157 -kr 1.159

2037 kr 6.743 kr 519 kr 445 kr 964 kr 2.221 -kr 1.258

2038 kr 6.225 kr 519 kr 411 kr 930 kr 2.288 -kr 1.358

2039 kr 5.706 kr 519 kr 377 kr 895 kr 2.357 -kr 1.461

2040 kr 5.187 kr 519 kr 342 kr 861 kr 2.427 -kr 1.566

2041 kr 4.668 kr 519 kr 308 kr 827 kr 2.500 -kr 1.673

2042 kr 4.150 kr 519 kr 274 kr 793 kr 2.575 -kr 1.782

2043 kr 3.631 kr 519 kr 240 kr 758 kr 2.652 -kr 1.894

2044 kr 3.112 kr 519 kr 205 kr 724 kr 2.732 -kr 2.008

2045 kr 2.594 kr 519 kr 171 kr 690 kr 2.814 -kr 2.124

2046 kr 2.075 kr 519 kr 137 kr 656 kr 2.898 -kr 2.243

2047 kr 1.556 kr 519 kr 103 kr 621 kr 2.985 -kr 2.364

2048 kr 1.037 kr 519 kr 68 kr 587 kr 3.075 -kr 2.488

2049 kr 519 kr 519 kr 34 kr 553 kr 3.167 -kr 2.614  

 

205. Derudover har Energitilsynets sekretariat vurderet, at det ikke er 
retvisende at antage rent mekanisk, at inflationen er på 3 pct.   
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206. Netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger må i højere 
grad forventes at følge udviklingen i reguleringsprisindekset end en konstant 
inflation på 3 pct., da reguleringsprisindekset er specifikt udviklet til at pris-
talsregulere netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb. Regule-
ringsprisindekset er beskrevet i boks 3 nedenfor. 

Boks 3. Reguleringsprisindekset  

Reguleringsprisindekset er et ligeligt vægtet gennemsnit af to af Danmarks 
Statistiks indeks: 

ILON2: Der indeholder tal for lønudviklingen  

PRIS10: Der indeholder tal for materialeprisudviklingen 

Reguleringsprisindekset for eksempelvis 1. kvartal 2010 er beregnet ud fra 
udviklingen i ILON2 og PRIS10 for 4. kvartal 2009 samt reguleringsprisin-
dekset for 4. kvartal 2009.    

   

207. Hvis drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye 
indtægter bliver holdt ude af den samlede sum, som bliver afskrevet og for-
rentet over investeringens levetid, kan det lade sig gøre at lade disse udgifter 
og eventuelle nye indtægter følge udviklingen i reguleringsprisindekset.  
Dette er beskrevet i eksemplet nedenfor. 

 

Eksempel på den foreslåede nye model 

208. Et fiktivt selskab gennemfører en kabellægning af en 132 kV-
luftledning i 2010. Anlægssummen for dette projekt er kr. 1.000.000. Det 
antages, at kabellægningen giver selskabet nye drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger på kr. 1.000 årligt for 132 kV-jordkablet og sparede drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger på kr. 500 for 132 kV-luftledningen.  

209. Den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint i 2009 var 6,6 
pct. Udvikling i reguleringsprisindekset for perioden 2010 til 2049 er endnu 
ikke kendt. For at kunne vise hvordan Energitilsynets sekretariat vil pristals-
regulere netselskabernes nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mv., 
er det derfor antaget, at reguleringsindekset vil udvikle sig som beskrevet i 
tabel 9 nedenfor. 
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Tabel 9. Den opdaterede model, eksempel på forhøjelse ved nye drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger samt sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

 
Rente 6,6% Nye drifts- og Sparede drifts- og Forhøjelse af

 vedligeholdelses-  vedligeholdelses- indtægtsrammen

Afskrivning Forrentning Regulerings- omkostninger omkostninger (1.)+(2.)+(3.)

År Anlægssum (1.) (2.) prisindekset (3.) (4.)  - (4.)

2010 kr 1.000.000 kr 25.000 kr 66.000 kr 1.000 kr 500 kr 91.500

2011 kr 975.000 kr 25.000 kr 64.350 4% kr 1.040 kr 520 kr 89.870

2012 kr 950.000 kr 25.000 kr 62.700 3% kr 1.071 kr 536 kr 88.236

2013 kr 925.000 kr 25.000 kr 61.050 3% kr 1.103 kr 552 kr 86.602

2014 kr 900.000 kr 25.000 kr 59.400 4% kr 1.147 kr 574 kr 84.974

2015 kr 875.000 kr 25.000 kr 57.750 -1% kr 1.136 kr 568 kr 83.318

2016 kr 850.000 kr 25.000 kr 56.100 4% kr 1.181 kr 591 kr 81.691

2017 kr 825.000 kr 25.000 kr 54.450 3% kr 1.217 kr 608 kr 80.058

2018 kr 800.000 kr 25.000 kr 52.800 3% kr 1.253 kr 627 kr 78.427

2019 kr 775.000 kr 25.000 kr 51.150 4% kr 1.304 kr 652 kr 76.802

2020 kr 750.000 kr 25.000 kr 49.500 -1% kr 1.290 kr 645 kr 75.145

2021 kr 725.000 kr 25.000 kr 47.850 4% kr 1.342 kr 671 kr 73.521

2022 kr 700.000 kr 25.000 kr 46.200 3% kr 1.382 kr 691 kr 71.891

2023 kr 675.000 kr 25.000 kr 44.550 3% kr 1.424 kr 712 kr 70.262

2024 kr 650.000 kr 25.000 kr 42.900 4% kr 1.481 kr 740 kr 68.640

2025 kr 625.000 kr 25.000 kr 41.250 -1% kr 1.466 kr 733 kr 66.983

2026 kr 600.000 kr 25.000 kr 39.600 4% kr 1.525 kr 762 kr 65.362

2027 kr 575.000 kr 25.000 kr 37.950 3% kr 1.570 kr 785 kr 63.735

2028 kr 550.000 kr 25.000 kr 36.300 3% kr 1.617 kr 809 kr 62.109

2029 kr 525.000 kr 25.000 kr 34.650 4% kr 1.682 kr 841 kr 60.491

2030 kr 500.000 kr 25.000 kr 33.000 -1% kr 1.665 kr 833 kr 58.833

2031 kr 475.000 kr 25.000 kr 31.350 4% kr 1.732 kr 866 kr 57.216

2032 kr 450.000 kr 25.000 kr 29.700 3% kr 1.784 kr 892 kr 55.592

2033 kr 425.000 kr 25.000 kr 28.050 3% kr 1.837 kr 919 kr 53.969

2034 kr 400.000 kr 25.000 kr 26.400 4% kr 1.911 kr 955 kr 52.355

2035 kr 375.000 kr 25.000 kr 24.750 -1% kr 1.892 kr 946 kr 50.696

2036 kr 350.000 kr 25.000 kr 23.100 4% kr 1.968 kr 984 kr 49.084

2037 kr 325.000 kr 25.000 kr 21.450 3% kr 2.027 kr 1.013 kr 47.463

2038 kr 300.000 kr 25.000 kr 19.800 3% kr 2.087 kr 1.044 kr 45.844

2039 kr 275.000 kr 25.000 kr 18.150 4% kr 2.171 kr 1.085 kr 44.235

2040 kr 250.000 kr 25.000 kr 16.500 -1% kr 2.149 kr 1.075 kr 42.575

2041 kr 225.000 kr 25.000 kr 14.850 4% kr 2.235 kr 1.118 kr 40.968

2042 kr 200.000 kr 25.000 kr 13.200 3% kr 2.302 kr 1.151 kr 39.351

2043 kr 175.000 kr 25.000 kr 11.550 3% kr 2.371 kr 1.186 kr 37.736

2044 kr 150.000 kr 25.000 kr 9.900 4% kr 2.466 kr 1.233 kr 36.133

2045 kr 125.000 kr 25.000 kr 8.250 -1% kr 2.441 kr 1.221 kr 34.471

2046 kr 100.000 kr 25.000 kr 6.600 4% kr 2.539 kr 1.270 kr 32.870

2047 kr 75.000 kr 25.000 kr 4.950 3% kr 2.615 kr 1.308 kr 31.258

2048 kr 50.000 kr 25.000 kr 3.300 3% kr 2.694 kr 1.347 kr 29.647

2049 kr 25.000 kr 25.000 kr 1.650 4% kr 2.801 kr 1.401 kr 28.051  

210. Ved den nye metode bliver netselskabets indtægtsramme forøget 
med den årlige afskrivning og forrentning af den nødvendige nyinvesterings 
anlægssum plus de pristalsregulerede nye drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger fratrukket de sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, jf. 
tabel 9.   

211. Energitilsynets sekretariat vil dermed pristalsregulere netselskabets 
nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fratrukket de sparede drifts- og 
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vedligeholdelsesomkostninger på samme måde som Energitilsynets sekreta-
riat pristalsregulerer netselskabets generelle indtægtsramme.  

212. Ved den foreslåede metode i den opdaterede model vil netselskaber-
ne dermed få forhøjet deres indtægtsramme med den faktiske udvikling i de 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Netselska-
berne vil således ikke længere som ved den nuværende model få udbetalt 
højere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end de faktiske gennemsnit-
lige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i starten af den nødven-
dige nyinvesterings levetid og mindre hen mod slutningen af den nødvendi-
ge nyinvesterings levetid, jf. tabel 8.  

213. Derudover vil netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkostning 
ved den nye metode i den opdaterede model blive pristalsreguleret med re-
guleringsprisindekset, der er specifikt udviklet til at pristalsregulere net-
selskabernes indtægtsrammer. Reguleringsindekset vil dermed give et mere 
retvisende billede af prisudviklingen i netselskabernes gennemsnitlige årlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end en konstant inflation på 3 pct.  
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Høring 
214. Energitilsynets sekretariat har samlet sekretariatets bemærkninger til 
de forskellige høringssvar i et høringsnotat, jf. bilag 3.  

215. Dansk Energis høringssvar var betydeligt mere omfattende end de 
øvrige høringssvar. Derfor har Energitilsynets sekretariat indsat sine be-
mærkninger til Dansk Energis høringssvar i et særskilt notat, jf. bilag 4.   

Proces for høringen 

1. Høringsrunde   

216. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 4. maj 2010 et udkast 
til Tilsynsnotatet, regnearket for den opdaterede model, datagrundlaget for 
beregningen af estimaterne for de gennemsnitlige årlige drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger mv. samt diverse bilag i høring hos branchen. Ener-
gitilsynets sekretariat havde pr. 4. maj 2010 ikke afsluttet beregningen af 
omkostninger fornyelse på de lavere spændingsniveauer, dvs. 10 kV og 0,4 
kV. Energitilsynets sekretariat oplyste derfor i mailen af 4. maj 2010, at de 
beregnede omkostninger til fornyelse på de lavere spændingsniveauer ville 
blive sent i høring senere.  

217. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 5. maj 2010 COWIs 
baggrundsrapport i høring hos branchen.   

218. Netselskabernes fik frist inden udgangen af torsdag den 20. maj 
2010 til at afgive høringssvar til materialet i 1. høringsrunde.  

219. Dansk Energi (bilag 5), DONG Eldistribution (bilag 6), Energinet.dk 
(bilag 7), TRE-FOR El-net (bilag 8) samt Energi Fyn (bilag 9) afgav hø-
ringssvar.  

2. Høringsrunde   

220. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 20. maj 2010 estima-
terne for de sparede omkostninger til fornyelse på de lavere spændingsni-
veauer i høring blandt netselskaberne. 

221. Netselskabernes fik frist inden udgangen af torsdag den 27. maj 
2010 til at indgive høringssvar til materialet i 2. høringsrunde. 

222. SEAS-NVE (bilag 10) afgav høringssvar.  

3. Høringsrunde 
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223. Under 1. høringsrunde blev Energitilsynets sekretariat opmærksom 
på en mere retvisende metode til at beregne værdien af de sparede omkost-
ningerne til fornyelse. 

224. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 25. maj 2010 et revide-
ret udkast til Analyseafsnittet og Vurderingsafsnittet i Tilsynsnotatet i høring 
hos branchen. Disse afsnit var blevet revideret med den nye metode til at 
fastsætte de sparede omkostninger til fornyelse. 

225. Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 26. maj 2010 en revi-
deret udgave af regnearket med den opdaterede model i høring hos bran-
chen.   Regnearket var blevet revideret med den nye metode til at fastsætte 
de sparede omkostninger til fornyelse.  

226. Netselskaberne fik frist inden udgangen af torsdag den 1. juni 2010 
til at afgive høringssvar til materialet i 3. høringsrunde. 

227. Ved møde af 31. maj 2010 fik Dansk Energi tilladelse til at indgive 
høringssvar inden udgangen af 2. juni 2010, da Energitilsynets sekretariat 
valgte at modificere den nye metode til at beregne sparede omkostninger til 
fornyelse. 

228. Dansk Energi (bilag 11) indgav ved mail af 2. juni 2010 et hørings-
svar til materialet.  
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Begrundelse  
229. Energitilsynets sekretariat kan efter ansøgning træffe afgørelse om at 
forhøje netselskabernes reguleringspris og rådighedsbeløb for at sikre for-
rentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 15, stk. 1. 

230. Energitilsynets sekretariat vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at 
Energitilsynets sekretariat fastlægger en metode for ovennævnte opgørelser 
i henhold til hvilken sekretariatet kan træffe afgørelse, når netselskaber ind-
sender ansøgning om forhøjelser i medfør af § 15, stk. 1 i indtægtsramme-
bekendtgørelsen.   

231. Til brug for beregningerne heraf skal Energitilsynets sekretariat for 
netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg fastsætte aktivkategorier, 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, standardle-
vetider samt sparede omkostninger til fornyelse, jf. indtægtsrammebekendt-
gørelsen, §§ 15, stk. 6 og 15, stk. 7. Energitilsynets sekretariat har endvidere 
fastsat en metode til at opgøre kassationsværdien af et eksisterende luftled-
ningsanlæg, der bliver erstattet af en nødvendig nyinvestering. 

232. For netselskabernes nødvendige nyinvesteringer skal Energitilsynets 
sekretariat fastsætte aktivkategorier, gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger og standardlevetider, jf. indtægtsrammebekendt-
gørelsens §§ 15, stk. 6 og 15, stk. 7.      

233. For både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsan-
læg har Energitilsynets sekretariat endvidere revurderet den metode, hvor-
med drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye indtægter 
bliver pristalsreguleret og indregnet i netselskabernes indtægtsrammer.     

234. Energitilsynets sekretariat har fastsat aktivkategorier for netselska-
bernes nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. 
indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6.     

235. En række aktivkategorier, herunder felter og transformere mv., kan 
indgå både i en nødvendig nyinvestering og i et eksisterende luftledningsan-
læg. Det er således enten primært jordkabler eller luftledninger, som kun 
indgår i hhv. en nødvendig nyinvestering eller i et eksisterende luftlednings-
anlæg. Energitilsynets sekretariat har derfor fastlagt aktivkategorierne såle-
des, at disse omfatter både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luft-
ledningsanlæg.  

236. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI og med inddra-
gelse af arbejdsgruppen fastsat 38 aktivkategorier for netselskabernes nød-
vendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg. COWI har vur-
deret, at de 38 forskellige aktivkategorier giver et fyldestgørende billede af 
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de aktivkategorier, som indgår i netselskabernes nødvendige nyinvesteringer 
og eksisterende luftledningsanlæg. Arbejdsgruppen har tilkendegivet samme 
vurdering.   

237. På grundlag af disse vurderinger af Energitilsynets sekretariat og ar-
bejdsgruppen finder sekretariat, at de 38 aktivkategorier giver et fyldestgø-
rende billede af de forskellige aktiver, som indgår i netselskabernes nødven-
dige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg.  

238. Energitilsynets sekretariat har fastlagt gennemsnitlige årlige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for de fastlagte aktivkategorier for både 
nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 15, stk. 7.  

239. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 
beregnet ud fra den hidtil mest omfattende analyse af netselskabernes drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for forskellige aktivkategorier. Energitil-
synets sekretariat har med bistand fra COWI således anvendt indberetninger 
fra 53 netselskaber til at beregne de gennemsnitlige årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger. Dermed er beregningen af de gennemsnitlige år-
lige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger baseret på et langt større data-
grundlag end ved den nuværende model. 

240. De gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
for de fleste aktivkategorier er beregnet ved et gennemsnit af netselskaber-
nes indberetninger for 2009. For visse aktivkategorier forekommer der en 
betydelig variation i netselskabernes indberetninger, jf. bilag 2. Dette er 
imidlertid ikke overraskende, da netselskaberne afviger betydeligt i størrel-
se, geografisk placering mv.    

241. Årsagen til denne variation kan dog også være, at nogle netselskaber 
formentlig havde enten relativt høje eller relativt lave drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger pr. enhed af en eller flere aktivkategorier i løbet af 2009 
set i forhold til et gennemsnitligt år. 

242. De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er dog som nævnt 
fastsat vha. et gennemsnit af netselskabernes indberetninger.  Det forekom-
mer derfor rimeligt at antage, at de modsatrettede effekter af at nogle net-
selskaber formentligt havde hhv. højere eller lavere drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger i 2009 end normalt opvejer hinanden.      

243. Sekretariatet har med bidrag fra COWI sammenholdt de beregnede 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver ak-
tivkategori med erfaringer fra tidligere arbejde med design og vedligehold 
af elforsyningsanlæg. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-kabel er det 
sekretariatets vurdering, at den gennemsnitlige årlige drifts- og vedligehol-
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delsesomkostning på ca. kr. 39.700 er i overensstemmelse med, hvad der 
kan forventes for denne aktivkategori.  

244. For samtlige af de 38 aktivkategorier er det Energitilsynets sekretari-
ats vurdering, at de gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger angivet i tabel 1 er i overensstemmelse med erfaringer fra tidlige-
re arbejde med design og vedligehold af elforsyningsanlæg.  

245. Det er derfor Energitilsynets sekretariats vurdering, at de beregnede 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er retvisende.  

246. Energitilsynets sekretariat har fastsat standardlevetider for hver af de 
38 aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende luft-
ledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 6.  

247. Standardlevetider for de forskellige aktivkategorier er beregnet ud 
fra en omfattende analyse af netselskabernes indberetninger. Der forekom-
mer udelukkende en beskeden variation i de standardlevetider fordelt på for-
skellige aktivkategorier, som netselskaberne har indberettet til Energitilsy-
nets sekretariat.  

248. Energitilsynets sekretariat har med bidrag fra COWI sammenholdt 
gennemsnittet af netselskabernes indberetninger for hver af de forskellige 
aktivkategoriers levetid med erfaringer fra tidligere arbejde med design og 
vedligehold af elforsyningsanlæg. For f.eks. transmissionsnet 132/150 kV-
kabel er det sekretariatets vurdering, at levetiden for denne aktivkategori er 
på 40 år.  Gennemsnittet af netselskabernes indberetninger for levetiden af 
et transmissionsnet 132 kV-kabel er også 40 år. Sekretariatets vurdering 
stemmer dermed overens med gennemsnittet af netselskabernes indberet-
ninger for denne aktivkategori. Standardlevetiden for et transmissionsnet 
132 kV-kabel er derfor fastsat til 40 år.   

249. For de fleste aktivkategorier stemmer gennemsnittet af netselskaber-
nes indberetninger vedr. levetiden endvidere overens med de standardleveti-
der, som blev fastsat i forbindelse med netselskabernes åbningsbalancer fra 
år 2000.  

250. Energitilsynets sekretariat har på den baggrund generelt fundet det 
retvisende at fastsætte standardlevetiden for hver aktivkategori ud fra gen-
nemsnittet af netselskabernes indberetninger. 

251. Energitilsynets sekretariat har fastsat sparede omkostninger til for-
nyelse for netselskabernes eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelsens § 15, stk. 7. 

252. Der forekommer ikke nogen konkret definition af omkostninger til 
fornyelse, jf.  indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 7. Det er Energitil-
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synets sekretariats vurdering, at netselskaberne i praksis ikke gennemfører 
reinvesteringer, når de skal forny deres eksisterende luftledningsanlæg. Det 
er således Energitilsynets sekretariats vurdering, at netselskaberne generelt 
vælger at gennemføre de såkaldte levetidsforlængende investeringer i deres 
luftledningsnet.  Dvs. at netselskaberne levetidsforlænger deres eksisterende 
anlæg ved at gennemføre investeringer, hvor kun dele af det eksisterende 
anlæg bliver udskiftet og/eller renoveret.  

253. Omkostningerne til fornyelse er dermed bestemt ved de levetidsfor-
længende investeringer, som netselskaberne sparer ved at kabellægge luft-
ledninger. 

254. Energitilsynets sekretariat skal derfor fratrække sparede levetidsfor-
længende investeringer fra den forhøjelse af indtægtsrammen, som net-
selskaberne modtager i forbindelse med en kabellægning af luftledningsnet, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 5.   

255. Energitilsynets sekretariat har med inddragelse af branchen beregnet 
estimater for, hvor meget en levetidsforlængende investering udgør af en re-
investering på forskellige spændingsniveauer ud fra et omfattende data-
grundlag. Det er sekretariatet vurdering ud fra en gennemsnitlig betragtning, 
at estimaterne for disse andele er i overensstemmelse med de omkostninger 
til fornyelse, som man kan forvente i forbindelse med levetidsforlængelser 
af luftledningsanlæg.  

256.  For forskellige spændingsniveauer har Energitilsynets sekretariat 
udarbejdet en metode til at beregne værdien målt i kr. af den levetidsforlæn-
gende investering, som et netselskab sparer ved at kabellægge luftlednings-
anlæg.  

257. Ved denne metode prisfastsættes en levetidsforlængende investering 
ud fra de beregnede andele, som en levetidsforlængende investering udgør 
af en reinvestering samt standardpriserne for forskellige aktiver, jf. bekendt-
gørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om åbningsbalancer for distributionssel-
skaber og regionale transmissionsselskaber.  

258. De sparede levetidsforlængende investeringer i luftledningsanlæg 
skal fratrækkes det beløb, som netselskaberne får forhøjet deres indtægts-
ramme med ved en nødvendig nyinvestering.  

259. Alle tillæg og fradrag fra den nødvendige nyinvestering skal opgøres 
på idriftsættelsestidspunktet, jf. bemærkninger til lov 386 ifølge betænkning. 
Da et netselskabs levetidsforlængende investeringer skulle have været gen-
nemført efter idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering, er det dermed 
ikke muligt at anvende reguleringsprisindekset til at pristalsregulere de leve-
tidsforlængende investeringer.   
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260. Energitilsynets sekretariat vil på baggrund af udviklingen i regule-
ringsprisindekset derfor årligt fastsætte den forventede gennemsnitlige årli-
ge udviklingen i reguleringsprisindekset over den periode, hvor de levetids-
forlængende investeringer skulle have været gennemført.  

261. Reguleringsprisindekset er beregnet som et ligeligt gennemsnit af et 
materialeprisindeks (PRIS10) og et lønindeks (ILON2). I forbindelse udar-
bejdelsen af kabelhandlingsplanen blev det estimeret, at ca. 45 pct. af om-
kostningerne til en kabellægning af luftledninger går til aflønning af ar-
bejdskraft.  Sammenvejningen mellem løn og materiale i reguleringsprisin-
dekset er dermed i god overensstemmelse med forholdet mellem omkost-
ningerne til hhv. løn og materiale ved denne større anlægsinvestering.  

262. Der vil formentlig være forskel i forholdet mellem omkostningerne 
til hhv. løn og materiale ved forskellige typer af anlægsinvesteringer. 

263. I forbindelse med etablering et luftledningssystem er det Energitil-
synets sekretariats vurdering, at der vil være relativt store lønomkostninger 
forbundet med transport af selve luftledningssystemet, udgravning og støb-
ning af fundamenter til masterne samt selve opsætningen af anlægget. Ener-
gitilsynets sekretariat finder det ud fra en konkret vurdering således rimeligt 
at antage, at forholdet mellem løn og materiale i reguleringsprisindekset og-
så stemmer overens med forholdet mellem omkostninger til hhv. løn og ma-
teriale for luftledningsanlæg.  

264. Det er dermed Energitilsynets sekretariats vurdering, at det er rime-
ligt at anvende den forventede udvikling i reguleringsprisindekset til at pris-
talsregulere de levetidsforlængende investeringer.  

265. Reguleringsprisindekset har eksisteret siden 2004. Reguleringspris-
indekset er gennemsnitligt steget med ca. 3,4 pct. over den 6-årige periode 
fra 2004-2009. For nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2010 har Energi-
tilsynets sekretariat derfor valgt at pristalsregulere standardpriserne på de 
levetidsforlængende investeringer med en konstant inflation på 3 pct. pr. år. 
Energitilsynets sekretariat forventer for 2011 at anvende den gennemsnitlige 
udvikling i reguleringsprisindekset over den 7-årige periode fra 2004-2010 
til at fastsætte den forventede fremtidige udvikling i reguleringsprisindekset.  

266. Energitilsynets sekretariat har dermed fastsat en metode til at bereg-
ne værdien af de sparede omkostninger til fornyelse i form af de beregnede 
værdier af de sparede levetidsforlængende investeringer, jf. indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 15, stk. 7.  

267. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at denne metode er 
retvisende, da Energitilsynets sekretariat med bidrag fra COWI og Dansk 
Energi har fastsat værdierne ud fra en gennemsnitbetragtning af selskaber-
nes indberetninger vedr. omkostninger til fornyelse. Derudover er det sekre-
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tariatets vurdering, at estimaterne for de sparede omkostningerne til fornyel-
se ud fra en gennemsnitsbetragtning stemmer overens med COWIs erfarin-
ger fra tidligere arbejde med design og vedligehold af elforsyningsanlæg. 

268. Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med udførelsen af de 
lovbundne opgaver vedr. fastsættelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger, standardlevetider, sparede omkostninger til fornyelse mv. endvidere 
revurderet de generelle principper i den nuværende model for nødvendige 
nyinvesteringer.  

269. Ud fra denne revurdering har Energitilsynets sekretariat fundet det 
hensigtsmæssigt at indføre en metode til at fastsætte kassationsværdien for 
erstattede anlæg samt ændre på den metode, hvormed nye drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger, eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger samt eventuelle nye indtægter bliver pristalsreguleret.  

270. I forbindelse med en forhøjelse af et netselskabs indtægtsramme ved 
en nødvendig nyinvestering skal der ske en modregning af det erstattede an-
lægs kassationsværdi, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 15, stk. 5 

271. Energitilsynets sekretariat vurderer, at 5 aktivkategorier kan repræ-
sentere en værdi, når de bliver kasseret. Disse aktivkategorier indeholder al-
le råmaterialer, herunder kobber, jern mv., som repræsenterer en værdi ved 
videre salg. 

272. Energitilsynets sekretariat har overvejet to metoder til at fastsætte 
kassationsværdien for erstattede anlæg. 

273. Energitilsynets sekretariat har vurderet, at det vil være mest hen-
sigtsmæssigt at anvende en metode, hvorefter selskaberne bliver anmodet 
om at indhente et skriftligt tilbud på kassationsværdien af det erstattede an-
læg i forbindelse med en godkendelse af nødvendig nyinvestering. 

274. Ved denne metode vil værdien af det erstattede anlæg således blive 
fastsat af markedet. Denne metode giver dermed den realiserbare kassati-
onsværdi, som netselskaberne kan få for deres erstattede anlæg på markedet.   

275. I forbindelse med en ansøgning om godkendelse af en nødvendig ny-
investering, kan Energitilsynets sekretariat dermed anvende det beløb, som 
et netselskab får tilbudt for det erstattede anlæg, som den kassationsværdi, 
der skal fratrækkes netselskabets forhøjelse af indtægtsrammen ved en nød-
vendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 5.    

276. Ved en forhøjelse af et netselskabs indtægtsramme eller rådigheds-
beløb ved en nødvendig nyinvestering, skal Energitilsynets sekretariat tage 
hensyn til forventede fremtidige omkostninger og indtægter ved den nød-
vendige nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1. 
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277. Disse forventede fremtidige udgifter bliver i den nuværende model 
bestemt ved at gange en årlig inflation på 3 pct. på de gennemsnitlige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger for de forskellige aktivkategorier.  

278. Energitilsynets sekretariat har vurderet, at det vil være mere retvi-
sende at lade de nye udgifter og indtægter følge udviklingen i regulerings-
prisindekset. Da reguleringsprisindekset specifikt er sammensat til at pris-
talsregulere netselskaberne økonomi, giver reguleringsprisindekset dermed 
et mere retvisende billede af den faktiske prisudvikling i netselskabernes 
omkostninger og indtægter end en konstant inflation på 3 pct.  

279. For at kunne anvende pristalsreguleringsindekset til at pristalsregule-
re netselskabernes nye udgifter og indtægter, skal disse nye udgifter og ind-
tægter holdes ude af den samlede sum, som bliver afskrevet og forrentet 
over investeringens levetid. 

280. Ved den nuværende model får et netselskab forhøjet sin indtægts-
ramme med mere end de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i 
starten af investeringens levetid og et mindre beløb hen i mod slutningen af 
investeringens levetid, jf. tabel 8. Dvs. at et netselskabs forhøjelse af ind-
tægtsrammen ikke følger den faktiske udvikling i netselskabets nye drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger ved den nødvendige nyinvestering.   

281. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at det er mere retvisen-
de at tage hensyn til fremtidige nye omkostninger og indtægter ved at lade 
disse nye udgifter og indtægter følge udviklingen i reguleringsprisindekset. 

282. Alle ændringer i den opdaterede model for nødvendige nyinvesterin-
ger set i forhold til nuværende model er opsummeret i bilag 1.   

283. Energitilsynets sekretariat vil efter behov og mindst hvert tredje år 
vurdere om der grundet den teknologiske udvikling, prisudviklingen mv. er 
behov for at justere de beregnede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
sparede omkostninger til fornyelse mv. i den opdaterede model for nødven-
dige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 8.  
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Beslutning 
284. For nødvendige nyinvesteringer som der ikke er truffet bindende 
økonomiske dispositioner for inden 8. oktober 2008 træffer Energitilsynet 
afgørelse om, at der i opgørelsen af forøgelsen af indtægtsrammen som føl-
ge af en nødvendig nyinvestering skal anvendes de(n) i dette notat fastsatte: 

285. aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksisterende 
luftledningsanlæg på forskellige spændingsniveauer, jf. tabel 1, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 15, stk. 6. 

286. gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 
forskellige aktivkategorier for både nødvendige nyinvesteringer og eksiste-
rende luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. De 
gennemsnitlige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er præsente-
ret i tabel 1. 

287. standardlevetider for de forskellige aktivkategorier for både nødven-
dige nyinvesteringer og eksisterende luftledningsanlæg, jf. indtægtsramme-
bekendtgørelsen, § 15, stk. 6. Standardlevetiderne er præsenteret i tabel 2.  

288. sparede omkostninger til fornyelse af netselskabernes eksisterende 
luftledningsanlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 7. 

289. nye økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Dette inde-
bærer, at netselskaberne skal indhente et skriftligt tilbud på kassationsvær-
dien af et erstattet luftledningsanlæg. Derudover vil netselskabernes nye 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, eventuelle sparede drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger samt eventuelle nye indtægter blive pristalsregu-
leret med reguleringsprisindekset i stedet for en konstant inflation på 3 pct. 
som ved den nuværende model.  

 


