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1 Indledning 

Med ændringen af elforsyningsloven den 20. maj 2009 er det blevet pålagt 

Energitilsynets sekretariat at opdatere og videreudvikle den økonomiske model, 

som er blevet anvendt til at regulere netselskabernes økonomi i forbindelse med 

nødvendige nyinvesteringer. 

Den opdaterede og videreudviklede økonomiske model skal indeholde stan-

dardlevetider, kassationsværdier, driftsomkostninger samt sparede omkostnin-

ger til fornyelse for selskabernes nuværende luftledningsanlæg og standardleve-

tider og driftsomkostninger for selskabernes fremtidige nødvendige nyinveste-

ringer. Formålet med opdateringen og videreudviklingen af den økonomiske 

model i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer er at sikre, at der fremad-

rettet kan opretholdes et fornuftigt og driftssikkert elforsyningsnet i Danmark. 

Nødvendige nyinvesteringer1 omfatter investeringer, hvor det samlede anlæg 

tilføres nødvendig ny og væsentligt øget kapacitet, eller hvor investeringen om-

handler væsentlige omlægninger af den overordnede netstruktur, der er nød-

vendig for at sikre forsyningssikkerheden, eller såfremt der er tale om kabel-

lægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden 

eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn. 

Det må vurderes ud fra det konkrete anlæg, hvorvidt der er tale om en nødven-

dig og væsentligt øget kapacitet. Etablering af anlæg til forsyning af helt nye 

forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af meget store nye forbrugere eller større nye produktions-

enheder vil blive betragtet som en væsentlig øget kapacitet.  

Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikker-

heden, vil være omfattet af begrebet nødvendige nyinvesteringer, der kan give 

anledning til forhøjelse af indtægtsrammen. Kabellægning af luftledninger, der 

er godkendt i henhold til elforsyningslovens § 21, stk. 1, er at betragte som en 

nødvendig nyinvestering. Udskiftning eller ændring af tilknyttede tekniske an-

læg i forbindelse med kabellægning af luftledninger giver derimod ikke anled-

ning til forhøjelse af indtægtsrammen, med mindre udskiftningen eller ændrin-

gen er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet. 

                                                   
1
 Selskaberne skal selv levere overslag på anlægsinvesteringen, demonteringsomkostnin-

gerne mm. i forbindelse med ansøgning om ændring i rammereguleringen. 
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Energitilsynet afholdte en udbudsrunde i efteråret 2009. Efter udbuddet blev 

COWI AS valgt som konsulent til at løse opgaven med at opdatere og videre-

udvikle den økonomiske model til regulering af selskabernes indtægtsrammer i 

forbindelse med fremtidige nødvendige nyinvesteringer. Opgavebeskrivelsen 

for projektet fremgår af Appendiks 1. 

COWI havde første opstartsmøde med Energitilsynet den 5. november 2009 og 

den endelige kontrakt blev indgået den 18.november 2009. Opstart af projektet 

blev udskudt i forhold til udbudsmaterialet, da Energitilsynet afventede "Be-

kendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-

onsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven" offentliggjort den 4. november 

2009. 

Nærværende rapport afrapporterer datagrundlaget for udarbejdelse af nye 

driftsomkostninger mv. for selskabernes nuværende netaktiver og standardleve-

tider, der skal indgå i den økonomiske reguleringsmodel. Udover denne rapport 

er der udarbejdet en data-fil "DATA-Fil - final 02.06.2010.xls", der indeholder 

alle de oprindelige data som selskaberne har meldt ind, og kalibreringen af dis-

se, samt de endelige data som anvendes i den økonomiske reguleringsmodel. 

Derudover er der udarbejdet en ny økonomisk model for regulering af selska-

bernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer "Økonomisk 

regulering - nødvendige nyinvesteringer". 

1.1.1 Organisering af rapport 

Denne rapport er organiseret som følger. Efter det indledende kapitel er proces-

sen og metoden i forhold til at tilvejebringe datagrundlaget for den kommende 

økonomiske reguleringsmodel i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer 

beskrevet i Kapitel 2. I Kapitel 3 er opsummeret de relevante aktivkategorier, 

som anvendes i den økonomiske reguleringsmodel. Hvert aktiv generer ved 

drift en omkostning. Dette betyder at hver aktivkategori også er en omkost-

ningsdriver. I Kapitel 4 er data for omkostningsdrivernes drifts- og vedligehol-

delsesomkostninger gengivet, mens omkostningsdrivernes drifts- og vedlige-

holdelsesomkostninger er opsummeret i Kapitel 5. Standardlevetider for de op-

daterede omkostningsdrivere er afrapporteret i Kapitel 6. Metoden for bereg-

ning af driftsækvivalenter for de opdaterede omkostningsdrivere, samt de kor-

rigerede driftsækvivalenter, er beskrevet i Kapitel 7. En metode til beregning af 

kassationsværdier for de udvalgte omkostningsdrivere er beskrevet i Kapitel 8. 

I Kapitel 9 er metoden til beregning af de levetidsforlængende omkostninger på 

luftledningsanlæg beskrevet. Endelig er forskellene mellem den kommende re-

guleringsmodel og den eksisterende model beskrevet i Kapitel 10, idet kom-

pleksiteten af den nye model er en del større. 
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2 Proces og metode 

2.1 Arbejdsgruppemedlemmer 

På første møde mellem Energitilsynet og COWI blev det aftalt, at der skulle 

nedsættes en Arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra distributions- og 

transmissionsselskaberne, Energinet.dk, Dansk Energi, Energitilsynet samt 

COWI. Sammensætningen af Arbejdsgruppen fremgår af Appendiks 2. 

Der har været afholdt 3 møder i Arbejdsgruppen, som har kommet med input i 

forbindelse med opgavens gennemførelse. Arbejdsgruppens funktion har været 

at diskutere med COWI og Energitilsynet:  

• De nuværende omkostningsdrivere og deres hensigtsmæssighed; 

• Metode til indhentning af data samt vurdering af om netselskaberne kunne 

udfylde spørgeskemaet; 

• Den fremtidige økonomiske reguleringsmodel - inden endelig vedtagelse. 

Desuden havde arbejdsgruppens medlemmer mulighed for at komme med be-

mærkninger til den eksisterende model. 

2.2 Spørgeskema og Vejledning 

Det blev besluttet på første møde mellem COWI og Energitilsynet, og på det 

første møde i Arbejdsgruppen, at den mest hensigtsmæssige måde at indhente 

data for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, for de forskellige aktivka-

tegorier, var at spørge netselskaberne.  

Der blev udarbejdet et Spørgeskema og en Vejledning af COWI for Energitil-

synet i samarbejde med Arbejdsgruppen. 

Spørgeskemaet blev udsendt af Energitilsynet til samtlige distributions- og 

transmissionsselskaber den 4. februar 2010 med anmodning om indberetning til 

Energitilsynet senest den 1. marts 2010. Sammen med spørgeskemaet blev der 

også udarbejdet en Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet. Sidste besvarel-

se af spørgeskemaet modtog COWI den 7.4.2010. 
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Informationerne i spørgeskemaet skal udelukkende anvendes til at opdatere 

drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i den økonomiske reguleringsmodel 

til mere retvisende data.  

2.3 Datagrundlag 

COWI modtog data fra 58 distributions- og transmissionsselskaber til bestem-

melse af enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til den kommende 

økonomiske model. Ét selskab rapporterede data for både transmissions- og 

distributionsnettet. Data fra 5 selskaber har ikke kunnet anvendes, da de kun 

angav én eller få drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der ikke kunne for-

deles på aktivgrupperne. 

Der arbejdes således med data fra 53 selskaber. Enhedsomkostningsberegnin-

gerne pr. aktivkategori er baseret på data fra disse selskaber.  

De 53 selskaber består af 10 transmissionsselskaber, 42 distributionsselskaber 

og ét selskab med aktiver på begge typer net. Ift. det samlede net-volumen2 

havde distributionsselskaberne et net-volumen der udgjorde 87% af det samlede 

net-volumen på distributionsniveau. Transmissionsselskaber havde et net-

volumen på 89% af det samlede net-volumen på transmissionsniveau. Dvs. at 

de indberettende selskaber udgør et repræsentativt udsnit af det samlede net-

volumen i Danmark. 

2.4 Problemstillinger ifm. udarbejdelse af 
Spørgeskemaet 

Der var tre centrale problemstillinger, der blev diskuteret i Arbejdsgruppen i 

forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaet. Det første var hvilke aktivka-

tegorier der skulle indberettes data for. Den "Lange liste"3 var kendt, men det 

blev vurderet, at selskaberne ikke ville kunne specificere driftsomkostningerne 

ud på aktivkategorierne på den "Lange liste". Derfor blev der udarbejdet et 

spørgeskema med 44 aktivkategorier, som for de fleste aktivkategoriers ved-

kommende kunne relateres tilbage til den "Lange liste". I den forbindelse blev 

det, for det andet, også diskuteret om spørgeskemaet skulle differentiere mel-

lem driftsomkostninger for henholdsvis city, by, land og sø for et givet aktiv. 

Der var generel enighed i Arbejdsgruppen om, at selskaberne ikke med deres 

nuværende registreringsniveau ville kunne oplyse deres driftsomkostninger for 

en aktivkategori for henholdsvis city, by og land. Derfor blev denne opdeling 

udeladt i spørgeskemaet. 

                                                   
2
 Netvolumet udtrykker størrelsen af selskabernes driftsomkostninger målt i forhold til stør-

relsen af nettes fysiske opbygning. Netvolumet udtrykker omfanget af virksomhedens net 

og dets kundemængde, og dermed den forventede økonomiske belastning ved virksomhe-

dens netdrift. Netvolumen beregnes som en vejet sum af nettets udstrækning i km ledning 

og km kabler, antallet af transformerstationer, antal felter og antallet af kunder tilsluttet 

nettet. 
3
 Jf. Vejledning_netkomponenter_2007.xls på Energitilsynets hjemmeside. 
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Den tredje problemstilling der blev drøftet i Arbejdsgruppen, var hvilket eller 

hvilke år der skulle indhentes data fra. Der var her flere varianter: a) Man kun-

ne bede selskaberne om at indrapportere data for et givet år; b) man kunne bede 

selskaberne om at indrapportere for flere år, og dermed ville Energitilsynet ha-

ve et bedre grundlag for at vurdere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne; 

c) en tredje mulighed var at bede selskaberne om at vurdere et gennemsnit af de 

sidste tre års drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Selskaberne var ikke i stand til at indberette enhedsinvesteringsdata for hen-

holdsvis eksisterende anlæg og for nye nødvendige nyinvesteringer, og derfor 

er de ikke en del af datamaterialet i modellen og i denne rapport. Men disse en-

hedsinvesteringsdata og demonteringsomkostninger vil blive indmeldt og do-

kumenteret til Energitilsynet i forbindelse med en ansøgning om en indtægts-

rammeforøgelse.  

Da man ikke ville "genere" selskaberne uforholdsmæssigt meget med enten 

gennemsnitsbetragtninger over flere år eller data for flere år, som måske ikke 

var umiddelbart tilgængelige, blev det besluttet, at indhente data for 2009. 

2.4.1 Relation til benchmarking modellen 

Opsplitningen i de nye aktivkategorier, samt udeladelse af indirekte omkost-

ninger og teknisk-økonomiske administrative omkostninger i drifts- og vedli-

geholdelsesomkostningerne, medfører udregning af andre driftsækvivalenter 

end dem, der anvendes i benchmarking-modellen, da selskaberne anvender for-

skellige metoder til opdeling af de direkte og indirekte driftsomkostninger. Det-

te betyder, at driftsækvivalenterne anvendt til den økonomiske regulering af 

selskabernes nødvendige nyinvesteringer ikke umiddelbart kan anvendes i 

benchmarking-modellen. 

2.4.2 Relation til den nuværende økonomiske reguleringsmodel 

Den eksisterende økonomiske reguleringsmodel opererer med 24 aktivkategori-

er, hvortil der er knyttet en driftsomkostning per enhed. Af disse aktivkategori-

er er kategorien, 132 kV kabel, opdelt i 4 kategorier for henholdsvis city, by, 

land og sø, mens driftsomkostningen er ens. Det samme gør sig gældende på 50 

kV niveauet. 132 kV og 50 kV felt er opdelt på hhv. åbent og gasisoleret, men 

med samme årlige driftsomkostning pr. aktiv enhed. Dvs. der opereres med 16 

forskellige aktivkategorier og driftsomkostninger i den eksisterende regule-

ringsmodel.  

Driftsomkostningerne i den eksisterende økonomiske reguleringsmodel er base-

ret på et relativt lille udsnit af selskaber, der havde indrapporteret data. Dvs. at 

datagrundlaget for den eksisterende model er relativt spinkelt. Det er blevet op-

lyst, at datagrundlaget for den økonomiske reguleringsmodel var baseret på da-

ta fra 6-8 selskaber.  
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En sammenligning af enhedsomkostningerne i den udarbejdede økonomiske 

reguleringsmodel ift. den eksisterende reguleringsmodel er ikke umiddelbart 

mulig, da aktivgrupperne ikke svarer til hinanden.  

2.5 Procedurer i forbindelse med korrektion af data 

COWI udarbejdede og fremsendte et Spørgeskema samt Vejledning til udfyl-

delse af Spørgeskema til Energitilsynet, som kontaktede distributions- og 

transmissionsselskaberne og anmodede disse om at udfylde Spørgeskemaet. 

Disse blev tilbagesendt til Energitilsynet, som videresendte data til COWI for 

behandling. 

Følgende trin blev gennemgået for at ende op med de endelige drifts- og vedli-

geholdelsesomkostninger per aktivkategori, samt på aktivernes levetider for den 

kommende økonomiske reguleringsmodel. 

• Trin 1: Der forekom åbenlyse manuelle indtastningsfejl i nogle af de 

indrapporterede datasæt som blev korrigeret. Desuden var nogle selskaber 

utilsigtet kommet til at slette nogle formler, og endelig var der data indta-

stet og en manglende formel i de udsendte regneark, som der også blev 

korrigeret for. Endelig havde nogle selskaber tilføjet rækker og søjler, som 

der nødvendigvis også skulle korrigeres for. 

• Trin 2: Efter korrektion for de manuelle indtastningsfejl forekom der et 

stort antal mis match mellem antal indrapporterede fysiske enheder og 

driftsomkostninger. Dvs. nogle selskaber havde rapporteret at de havde fy-

siske enheder i en aktiv kategori, men samtidig at de ikke havde driftsom-

kostninger på det pågældende aktiv. Der fulgte herefter en afklaring af 

manglende match mellem indberettede fysiske enheder og driftsomkost-

ninger. I alt var der 214 mis match eller manglende information. 

• Trin 3: COWI kontaktede efterfølgende disse selskaber for at få konstate-

ret, hvorfor der ikke var driftsomkostninger på de aktiver (identificeret un-

der trin 2), som de havde indrapporteret at de havde. De oftest forekom-

mende forklaringer var, at selskaberne enten ikke havde haft driftsomkost-

ninger på det pågældende aktiv i 2009, eller også at selskabernes regn-

skabssystem ikke kunne opgøre driftsomkostningen på den pågældende ak-

tivkategori. Hvis der ikke blev korrigeret herfor, ville det betyde, at nogle 

aktivkategorier ville have driftsomkostninger, der var større end dem de i 

virkeligheden havde og samtidig ville der være aktivkategorier, der havde 

for få driftsomkostninger henført til denne aktivkategori. 

• Trin 4: Hvis et selskab ikke var i stand til at registrere driftsomkostningen 

på en specifik aktivkategori, så valgte COWI efter aftale med selskabet at 

anvende en metode, hvor COWI lagde gennemsnitsdriftsomkostningen for 

alle selskaber ind, multiplicerede det med antallet af fysiske aktiver det på-

gældende selskab havde, og derved blev der identificeret en driftsomkost-

ning på den pågældende aktiv-kategori. Hvis der derimod ikke var en 
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driftsomkostning, så blev der indmeldt et nul (0) i driftsomkostninger for 

aktivkategorien. 

• Trin 5: Dette "konstruerede" beløb, som blev tillagt den aktivkategori hvor 

der forekom fysiske aktiver - men ingen driftsomkostninger, blev trukket 

ud af den post, hvor driftsomkostningen var konteret, således at de samlede 

driftsomkostninger forblev uændrede. 

• Trin 6: Herefter var der stadig uoverensstemmelser eller et mis match mel-

lem aktiver og driftsomkostninger, som følge af ekstremdata og manglende 

data for nogle aktivkategorier. Det var derfor nødvendigt at foretage yder-

ligere justeringer i data sættet. I princippet var det samme justering som 

under trin 4 og 5, men blot en yderligere forfining og justering af data.  

COWI identificerede uoverensstemmelser i nogle selskaber og foretog føl-

gende justeringer: 

- Anvendte de gennemsnitlige driftsomkostninger og fratrak den post 

hvor det gav mening; 

- Fjernede antal stk. fra nogle aktivkategorier, hvis det ikke var me-

ningsfuldt at give dem en driftsomkostning; 

- Aktivkategorier blev aggregeret, hvis datagrundlaget var for spinkelt. 

Trin 7: Der hvor der blev konstateret outliere i datamaterialet, blev selskaberne 

igen kontaktet for at få en forklaring på outlieren. Hvis der var en god begrun-

delse, forblev driftsomkostningen som indrapporteret. Hvis der ikke var en god 

begrundelse, så blev en løsning med selskabet diskuteret igennem og anvendt i 

kalibreringen. 

Trin 8: Selv efter behandling af ovenstående 7 trin, var der stadig drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger hvis niveau ikke virkede korrekt. F.eks. var om-

kostningerne på søkablerne ikke retvisende. Dette skyldes, at grundlaget for 

dataene ikke var repræsentativt. Det vil sige at de indrapporterede data ikke var 

dækkende for havari eller større periodiske vedligeholdelsesomkostninger. Her 

justeredes data ud fra en konkret vurdering af den pågældende aktivkategoris 

forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostning.  

Visse selskaber på de lavere spændingsniveauer indberettede fornyelse eller 

levetidsforlængende omkostninger som en del af deres drifts- og vedligeholdel-

sesomkostninger. Det blev justeret ved at fornyelsesomkostningerne der blev 

beregnet i den økonomiske model blev fratrukket driftsomkostningerne for dis-

se selskaber i data-filen, og på den måde beregnes der lidt lavere driftsomkost-

ninger på det lave spændingsniveau. På de højere spændingsniveauer betragtes 

omkostningerne som en investering og er dermed ikke indeholdt i de indmeldte 

driftsomkostninger. Dette udgør ikke noget problem da fornyelsesomkostnin-

gerne på det høje spændingsniveau behandles særskilt i den økonomiske regu-

leringsmodel, jf. Kapitel 9. 
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2.5.1 Gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

Spørgsmålet var hvilke gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

der skulle indgå for omkostningsdriverne. To former for gennemsnitlige drifts- 

og vedligeholdelsesomkostninger blev udregnet: 

• Alle selskabers drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og antal stk. i hver 

aktivkategori blev adderet, og der blev foretaget en division af de samlede 

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger med summen af fysiske enheder, 

og hermed fremkom hvert aktivs gennemsnitlige driftsomkostning - for al-

le selskaber set som én enhed. 

• Samme beregning som ovenfor blev foretaget, men for hvert selskab. Her 

var der stor spredning i resultaterne. Desuden vægtede et lille og et stort 

selskab ens ved beregning af et uvægtet gennemsnit af drifts- og vedlige-

holdelsesomkostningen.  

Der var konsensus i Arbejdsgruppen om, at den mest hensigtsmæssige gennem-

snitsbetragtning var at anvende samtlige selskabers indrapporterede drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger delt med alle selskabers indrapporterede antal 

fysiske enheder. 

2.6 Repræsentativitet af data 

Efter at datasættet var blevet korrigeret, var der stadig det problem, at nogle 

selskaber havde indrapporteret data for året, og at data for det pågældende år 

ikke var repræsentativt for omkostningskategorien. Andre selskaber havde så 

haft ekstraordinære store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i det pågæl-

dende år. For nogle aktivgrupper påløb der ingen omkostninger, hvorimod i 

specifikke år var der store omkostninger.  

Det er åbenlyst, at hvis der havde været data til rådighed for 2007 og 2008, så 

ville det samlede datagrundlag have været meget bedre. Men det var afvejnin-

gen om disse data egentlig var til rådighed i selskaberne, og ønsket om ikke 

unødigt at kræve for meget fra selskaberne der lå til grund for beslutningen om 

kun at indhente data for 2009. 

2.7 Økonomisk model og data-fil 

Denne rapport beskriver datagrundlaget for den kommende økonomiske model, 

som skal anvendes til at regulere netselskabernes økonomi i forbindelse med 

nødvendige nyinvesteringer. 

Der er udarbejdet tre separate Excel regneark som Energitilsynet har modtaget.  

 Det første regneark er data-filen med de oprindelige data fra alle sel-

skaberne og kalibreringen af data foreligger i en selvstændig Excel da-

ta-fil kaldet "DATA-Fil - final 02.06.2010.xls", der indeholder alle de 

oprindelige data som selskaberne har meldt ind, kalibreringen af disse, 
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samt de endelige data, som anvendes i den økonomiske reguleringsmo-

del. 

 Det andet regneark er den økonomiske reguleringsmodel. Grunddata til 

denne er hentet fra det første regneark "DATA-Fil - final 

02.06.2010.xls". Energitilsynet skal så indtaste data i den økonomiske 

reguleringsmodel, baseret på en specifik ansøgning om en indtægts-

rammeforøgelse som følge af tvungne nødvendige nyinvesteringer fra 

et selskab. 

 Det tredje regneark er det regneark som selskaberne skal udfylde i for-

bindelse med en konkret ansøgning. Dette regneark er benævnt: "Indbe-

retningsskema.xls". 
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3 Relevante kategorier af 
omkostningsdrivere 

3.1 Indmelding af data for de 44 aktivkategorier i 
spørgeskemaet 

Efter indrapportering fra selskaberne fremkom følgende data for hver aktivka-

tegori, hvor selskaberne rapporterede omkring deres fysiske enheder og de til-

svarende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

De nye aktivkategorier der blev tilføjet spørgeskemaet, er dem hvor der ikke 

står et nummer i søjlen for Energitilsynets anlægskategori. I Tabel 3-1 er illu-

streret selskabernes indrapporterede data for antallet af fysiske observationer og 

de tilsvarende driftsomkostninger for alle aktivkategorier. Står der et nul (0) 

svarer det til at intet selskab havde indrapporteret data for den pågældende ka-

tegori4.  

 

                                                   
4
 Dog er der tilfælde hvor et selskab har indrapporteret data for en kategori, men hvor vi i 

kalibreringsfasen har slået den sammen med en anden kategori. F.eks. er den enlige ind-

melding på aktivkategori 4 lagt til aktivkategorien 6. 
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Tabel 3-1 Selskabernes antal indrapporterede data omkring antallet af fysiske observationer og de tilsvarende driftsomkostninger 

ANLÆGS-
KATEGORI NR 
(SPØRGESKEMA) 

ENERGITILSYNETS 
ANLÆGSKATEGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 
# OBS. - 
STK/LÆNGDE 

# OBS. - 
DRIFTSOMK. 

1 14-16 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 9 9 

2 18 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast 7 7 

3 19 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast 8 8 

4 30, 43 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 

5 22, 31, 44, 55, 66 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 6 6 

6 21, 29, 54, 65 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 8 8 

7 33, 46, 57, 68 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 19 19 

8 34, 47, 58, 69 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 6 6 

9 32, 56, 67 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 34 34 

10 35, 48, 59, 70 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 

11 36, 49, 60, 71 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 2 2 

12   30 kV felt, Indendørs pladekapslet (andet end 100% gasisoleret) 0 0 

13 23, 37-39  132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 10 10 

14 
141-142, 154-155, 
167-168 

30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 
35 35 

15   Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt 22 22 

16   132-150 kV reaktor ekskl. felt 0 0 

17   30-50-60 kV reaktor ekskl. felt 0 0 

18   Kondensatorbatteri, 132-150 kV ekskl. felt 0 0 

19   Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt 7 7 

20   132-150 kV Andre kompenseringsanlæg for reaktiv effekt (SVC-anlæg o.l.) ekskl. felt 0 0 
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ANLÆGS-
KATEGORI NR 
(SPØRGESKEMA) 

ENERGITILSYNETS 
ANLÆGSKATEGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 
# OBS. - 
STK/LÆNGDE 

# OBS. - 
DRIFTSOMK. 

21   30-50-60 kV Andre kompenseringsanlæg for reaktiv effekt (SVC-anlæg o.l.) ekskl. felt 0 0 

22 
133-135, 137-139, 
146-148, 150-152, 
159-161, 163-165 

10-15-20 kV felt 
37 37 

23   Slukkespole, 10-15-20 kV inkl.. nulpunktstransformer 27 27 

24   Signal- og overvågningskabler 29 29 

25   Bygning (m
2
) 35 35 

26   Grunde (m
2
) 34 34 

27 77-79 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 23 23 

28 90 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 20 20 

29 81 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 0 0 

30 83-85 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 39 39 

31 91 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 16 16 

32 87-89 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksl. kabelskabe 44 44 

33   Kabelskabe 43 42 

34 93-95 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 32 30 

35 
98-99, 101-102, 105-
106, 108-109, 111-
113, 115-119 

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

36   Transformer 39 38 

37 120a, 121a Målere - Elektroniske fjernaflæsning 49 49 

38 120b, 121b Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 40 39 

39   Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 25 25 
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ANLÆGS-
KATEGORI NR 
(SPØRGESKEMA) 

ENERGITILSYNETS 
ANLÆGSKATEGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 
# OBS. - 
STK/LÆNGDE 

# OBS. - 
DRIFTSOMK. 

40   Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 39 39 

41   10-15-20 kV, søkabel 9 9 

42   30 kV, søkabel 1 1 

43 191 50-60 kV, søkabel 6 6 

44  17 132-150 kV, søkabel 5 5 
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3.2 38 omkostningsdrivere i den økonomiske 
reguleringsmodel 

Da selskaberne på flere af aktivkategorierne ikke havde indrapporteret data, var 

det hensigtsmæssigt at reducerer til følgende 38 aktivkategorier. I Tabel 3-2 er 

de relevante aktivkategorier af omkostningsdrivere, der indgår i den kommende 

økonomiske reguleringsmodel angivet. 

Tabel 3-2 Relevante kategorier af omkostningsdrivere 

NY 
ANLÆGS-
KATEGORI 

ENERGITILSYNETS 
ANLÆGSKATEGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 

1 14-16 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 

2 18 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast 

3 19 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast 

4 30, 43 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 

5 22, 31, 44, 55, 66 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 

6 21, 29, 54, 65 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 

7 33, 46, 57, 68 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 

8 34, 47, 58, 69 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 

9 32, 56, 67 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 

10 35, 48, 59, 70 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 

11 36, 49, 60, 71 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 

12 23, 37-39  132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 

13 141-142, 154-155, 167-168 30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 

14   Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt 

15   Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt 

16 
133-135, 137-139, 146-148, 
150-152, 159-161, 163-165 

10-15-20 kV felt 

17   Slukkespole, 10-15-20 kV inkl.. nulpunktstransformer 

18   Signal- og overvågningskabler 

19   Bygning 

20   Grunde 

21 77-79 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 

22 90 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 

23 81 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 

24 83-85 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 

25 91 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 

26 87-89 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksklusiv kabelskabe 

27   Kabelskabe 

28 93-95 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 

29 
98-99, 101-102, 105-106, 
108-109, 111-113, 115-119 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) 
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NY 
ANLÆGS-
KATEGORI 

ENERGITILSYNETS 
ANLÆGSKATEGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 

30   Transformer 

31 120a, 121a Målere - Elektroniske fjernaflæsning 

32 120b, 121b Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 

33   Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 

34   Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 

35   10-15-20 kV, søkabel 

36   30 kV, søkabel 

37 191 50-60 kV, søkabel 

38 17 132-150 kV, søkabel 

 

Disse 38 aktivkategorier er således de relevante kategorier af omkostningsdri-

vere, som den nye økonomiske model vil anvende til regulering af selskabernes 

økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer. 
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4 Datasæt 

4.1 Opsummering af data 

I Tabel 4-1 er opsummeret de indberettede data, med faktisk gennemsnit, mi-

nimum observationen, maksimum observationen, antallet af minimum og mak-

simum observationer samt det anvendte gennemsnit for hver aktivkategori. 

Tabel 4-1 Opsummerende data, med min obs., maks. obs., antallet af min og maks. 

observationer samt det anvendte gennemsnit 

ANLÆ
GS-
KATE
GORI 

ENERGITILS
YNETS 
ANLÆGSKAT
EGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 
 GENN
EMSNI

T 

# OBS. 
- 
DRIFTS
OMK. 

MINIMU
M 

MAXIMU
M 

# 
MIN 

# 
MAX 

ANVENDT 

                   

1 14-16 
Transmissionsnet 132/150 kV 
kabel pr. system 

39.674 9 1 98.656 1 1 39.674 

2 18 
Transmissionsnet 132/150 kV 
luftledning pr. system på en 1 
system mast 

5.576 7 2.509 8.580 1 1 5.576 

3 19 
Transmissionsnet 132/150 kV 
luftledning pr. system på en 2 
system mast 

4.473 8 2.509 11.567 1 1 4.473 

4 30, 43 
132-150 kV felt, indendørs, helt 
eller delvist luftisoleret 

31.388 0 0 0 0 0 31.388 

5 
22, 31, 44, 
55, 66 

132-150 kV felt, indendørs 100% 
gasisoleret 

40.536 6 0 70.000 1 1 40.536 

6 
21, 29, 54, 
65 

132-150 kV felt, udendørs, helt 
eller delvist luftisoleret 

31.388 8 11.929 63.049 1 1 31.388 

7 
33, 46, 57, 
68 

50-60 kV felt, indendørs, helt 
eller delvist luftisoleret 

15.302 19 0 32.020 1 1 15.302 

8 
34, 47, 58, 
69 

50-60 kV felt, indendørs 100% 
gasisoleret 

5.668 6 0 6.584 1 1 5.668 

9 32, 56, 67 
50-60 kV felt, udendørs, helt 
eller delvist luftisoleret 

6.583 34 0 34.349 1 1 6.583 

10 
35, 48, 59, 
70 

30 kV felt, indendørs, helt eller 
delvist luftisoleret 

15.302 0 0 0 0 0 15.302 

11 
36, 49, 60, 
71 

30 kV felt, indendørs 100% ga-
sisoleret 

6.426 2 6.389 8.165 1 1 6.426 

12 23, 37-39  
132-150/30-50-60 kV Transfor-
mer ekskl. felt 

57.100 10 7.400 121.742 1 1 57.100 

13 
141-142, 
154-155, 
167-168 

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

22.614 35 0 253.019 1 1 22.614 

14   
Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl. 
evt. nulpunkttransformer ekskl. 
felt 

3.197 22 0 11.618 1 1 3.197 
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ANLÆ
GS-
KATE
GORI 

ENERGITILS
YNETS 
ANLÆGSKAT
EGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 
 GENN
EMSNI

T 

# OBS. 
- 
DRIFTS
OMK. 

MINIMU
M 

MAXIMU
M 

# 
MIN 

# 
MAX 

ANVENDT 

15   
Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV 
ekskl. felt 

3.719 7 1 8.861 1 1 3.719 

16 

133-135, 
137-139, 
146-148, 
150-152, 
159-161, 
163-165 

10-15-20 kV felt 3.336 37 0 14.295 1 1 3.290 

17   
Slukkespole, 10-15-20 kV inkl. 
nulpunktstransformer 

2.721 27 0 11.877 1 1 2.721 

18   Signal- og overvågningskabler 1.786 29 0 12.966 1 1 1.786 

19   Bygning 167 35 0 2.833 1 1 167 

20   Grunde 6 34 0 213 1 1 6 

21 77-79 
Distributionsnet 50-60 kV jord-
kabel pr. system 

8.125 23 0 16.409 1 1 8.126 

22 90 
Distributionsnet 50-60 kV luft-
ledning pr. system 

4.735 20 0 14.600 1 1 4.735 

23 81 
Distributionsnet 30 kV jordkabel 
pr. system 

8.125 0 0 0 0 0 8.126 

24 83-85 
Distributionsnet 10-15-20 kV 
jordkabel pr. system 

1.412 39 0 12.374 1 1 1.412 

25 91 
Distributionsnet 10-15-20 kV 
luftledning pr. system 

2.825 16 97 67.367 1 1 2.676 

26 87-89 
Distributionsnet 0,4 kV jordkabel 
pr. system eksl. kabelskabe 

1.405 44 0 10.462 1 1 1.405 

27   Kabelskabe 101 43 11 1.901 1 1 101 

28 93-95 
Distributionsnet 0,4 kV luftled-
ning pr. system 

4.287 30 773 70.772 1 1 4.228 

29 

98-99, 101-
102, 105-
106, 108-
109, 111-
113, 115-
119 

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

1.177 40 100 8.000 1 1 1.177 

30   Transformer 239 38 0 3.561 1 1 239 

31   
Målere - Elektroniske fjernaf-
læsning 

135 49 0 4.388 1 1 135 

32 120b, 121b 
Målere - Elektroniske ikke fjern-
aflæsning 

26 39 0 500 1 1 26 

33   
Målere > 63 A - Mekaniske (Fer-
raris) 

42 25 0 2.657 1 1 42 

34   
Målere < 63 A - Mekaniske (Fer-
raris) 

15 39 0 161 1 1 15 

35   10-15-20 kV, søkabel 205 9 0 1.300 1 1 15.000 

36   30 kV, søkabel 0 1 1 1 1 1 15.000 

37 191 50-60 kV, søkabel 2.300 6 0 9.824 1 1 20.000 

38 17 132-150 kV, søkabel 6.886 5 0 9.548 1 1 20.000 

 

Som forventet er der meget stor spredning i data, da nogle selskaber ikke havde 

udgifter på den pågældende aktivkategori, mens andre selskaber havde store 

udgifter i det pågældende år.  
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I Tabel 4-2 er angivet det samlede antal styk samt de samlede driftsomkostnin-

ger for de 38 aktivkategorier. 

Tabel 4-2 Samlet antal styk eller km. samt de samlede driftsomkostninger for de 

38 aktivkategorier 

ANLÆG
S-
KATEGO
RI 

ENERGITILSYNE
TS 
ANLÆGSKATEG
ORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE # KM 
ELLER 
STK 

DRIFTSOMK 

          

1 14-16 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 491 19.495.974 

2 18 
Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 
1 system mast 

1.105 6.164.000 

3 19 
Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 
2 system mast 

1.726 7.718.664 

4 30, 43 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 

5 22, 31, 44, 55, 66 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 77 3.121.244 

6 21, 29, 54, 65 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 486 15.254.345 

7 33, 46, 57, 68 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 620 9.487.020 

8 34, 47, 58, 69 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 81 459.132 

9 32, 56, 67 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 2.919 19.217.140 

10 35, 48, 59, 70 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 0 0 

11 36, 49, 60, 71 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 48 308.434 

12 23, 37-39 132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 146 8.336.574 

13 
141-142, 154-155, 
167-168 

30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 1.331 30.106.153 

14  
Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl. evt. nulpunkttransformer 
ekskl. felt 

159 508.370 

15  Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt 33 122.714 

16 
133-135, 137-139, 
146-148, 150-152, 
159-161, 163-165 

10-15-20 kV felt 9.500 31.692.717 

17  Slukkespole, 10-15-20 kV inkl. nulpunktstransformer 815 2.217.728 

18  Signal- og overvågningskabler 7.252 12.956.304 

19  Bygning 192.472 32.010.790 

20  Grunde 4.756.722 27.118.924 

21 77-79 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 2.491 20.244.464 

22 90 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 4.938 23.380.360 

23 81 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 0 0 

24 83-85 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 54.068 76.319.854 

25 91 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 3.822 10.798.625 

26 87-89 
Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksl. ka-
belskabe 

81.389 114.354.888 

27  Kabelskabe 786.648 79.204.413 

28 93-95 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 4.995 21.412.928 
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ANLÆG
S-
KATEGO
RI 

ENERGITILSYNE
TS 
ANLÆGSKATEG
ORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE # KM 
ELLER 
STK 

DRIFTSOMK 

29 
98-99, 101-102, 
105-106, 108-109, 
111-113, 115-119 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksl. transformer) 65.261 76.822.083 

30  Transformer 68.213 16.274.169 

31  Målere - Elektroniske fjernaflæsning 657.840 88.931.688 

32 120b, 121b Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 843.145 21.677.693 

33  Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 45.713 1.926.803 

34  Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 1.472.634 22.191.354 

35  10-15-20 kV, søkabel 174 35.828 

36  30 kV, søkabel 15 1 

37 191 50-60 kV, søkabel 79 181.278 

38 17 132-150 kV, søkabel 43 298.841 

 

Udregningen af de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver om-

kostningsdriver er beskrevet med et eksempel for aktiv kategori nr. 3: Trans-

missionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast. 

4.1.1 Aktivkategori 3: Transmissionsnet 132/150 kV luftledning 
pr. system på en 2 system mast 

Efter kalibrering af data har 7 selskaber rapporteret drifts- og vedligeholdelses-

omkostninger og at de har af komponenter på 132/150 kV luftledning pr. sy-

stem på en 2 system mast. De samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

for de 7 selskaber beløber sig til 7.718.664 kr. og de samlede indmeldte antal 

km var 1.726 km. Dette svarer til en gennemsnitlig driftsomkostning på 4.473 

kr./km. 

To selskaber har indrapporteret driftsomkostninger på 2.600 kr./km. mens ét 

selskab har indrapporteret drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på omkring 

11.500 kr./km. De resterende 4 selskaber har indrapporteret drifts- og vedlige-

holdelsesomkostninger omkring gennemsnitsberegningen. 
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5 Omkostningsdrivernes drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger 

5.1 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

Nedenfor i Tabel 5-1 er anført de beregnede drifts- og vedligeholdelsesomkost-

ninger for hver aktivkategori i 2009. 

Tabel 5-1 Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori 

 ANLÆGSKATEGORI ÅRLIG DRIFTSOMKOSTNING 

1 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 39.674 

2 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast 5.576 

3 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast 4.473 

4 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 31.388 

5 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 40.536 

6 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 31.388 

7 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 15.302 

8 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 5.668 

9 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 6.583 

10 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 15.302 

11 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 6.426 

12 132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 57.100 

13 30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 22.614 

14 Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt 3.197 

15 Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt 3.719 

16 10-15-20 kV felt 3.290 

17 Slukkespole, 10-15-20 kV inkl. nulpunktstransformer 2.721 

18 Signal- og overvågningskabler 1.786 

19 Bygning 167 

20 Grunde 6 

21 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 8.126 

22 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 4.735 

23 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 8.126 
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 ANLÆGSKATEGORI ÅRLIG DRIFTSOMKOSTNING 

24 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 1.412 

25 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 2.676 

26 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksklusiv kabelskabe 1.405 

27 Kabelskabe 101 

28 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 4.228 

29 Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) 1.177 

30 Transformer 239 

31 Målere - Elektroniske fjernaflæsning 135 

32 Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 26 

33 Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 42 

34 Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 15 

35 10-15-20 kV, søkabel 15.000 

36 30 kV, søkabel 15.000 

37 50-60 kV, søkabel 20.000 

38 132-150 kV, søkabel 20.000 

 

De ovenfor anførte/beregnede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 

fremkommet på baggrund af de indberettede data. Ud fra egne erfaringer fra 

arbejde med design og vedligehold af elforsyningsanlæg vurderes det, at hver 

af de fremkomne værdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er retvi-

sende. Her bør der dog knyttes en kommentar til de højere driftsomkostninger 

på de høje spændingsniveauer end på det lave spændingsniveau. Denne forskel 

består af flere faktorer; for det første så er leverandørernes udviklingsomkost-

ninger5 per styk og km. højere på de høje spændingsniveau, for det andet så er 

højspændingskomponenterne fysisk større, hvilket øger behovet for materiale, 

såsom jern, beton, arbejdskraft etc., og dermed også produktionsomkostninger-

ne, og for det tredje så designes og produceres højspændingskomponenter, i 

modsætning til lavspændingskomponenter, efter ordre og ikke som egentlig 

serieproduktion. 

Med hensyn til kategorierne 35, 36, 37 og 38 for søkabler virker værdierne dog 

påfaldende lave, når de sammenlignes med værdierne for landkabler. 

I tilfælde af havari på et søkabel, kan man imødese en betydelig reparationsom-

kostning, som man kan forsøge at inddrage hos skadevolderen. Oftest må man 

dog selv afholde omkostningerne. Enhver form for anlægsarbejde til søs er be-

tydeligt dyrere end tilsvarende arbejde udført på land. 

                                                   
5
 Udviklingsomkostningerne i denne sammenhæng er leverandørernes omkostninger til 

udvikling af et nyt produkt eller videreudvikling af et eksisterende produkt osv. Disse om-

kostninger er producenternes forretningshemmeligheder, og er ikke tilgængelige for offent-

ligheden. Men udviklingsomkostningerne pr. styk/enhed vil stige med faldende styktal. 
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Udover havari, skal der påregnes udgifter til tildækning af blotlagte kabler for-

årsaget af blandt andet undervandsstrøm. 

Årsagen til de lave indberettede værdier, skal hovedsageligt findes i det faktum 

at ingen af selskaberne har haft havari eller deciderede vedligeholdelsesaktivi-

teter på søkabler i indberetningsåret. 

Selskaberne er endvidere blevet bedt om at indberette hvilke driftsomkostnin-

ger de forventer for kategorierne 35, 36, 37 og 38 uanset driftsomkostninger for 

indberetningsåret, og her fremkommer der andre tal. Her er der således ikke tale 

om realiserede udgifter i indberetningsåret, men om selskabernes vurdering af 

hvilke driftsomkostninger man kan forvente, baseret på erfaring. 

Ud fra indhentede oplysninger kan der udregnes et eksempel på tildækning af et 

132 kV søkabel. 

Hvis for eksempel et 132 kV søkabel blotlægges og af sikkerhedsårsager bør 

tildækkes. Prisen for dette arbejde vil typisk være i størrelsesordenen 0,5 - 0,75 

mio. DKK pr. km. Tildækkes eksempelvis 1 km én gang i løbet af 40 år, kan en 

gennemsnitlig driftsomkostning beregnes til ca. 15.000 DKK pr. km pr. år. 

Hertil skal lægges et beløb til udbedringer efter havari, samt eventuelle til-

standsundersøgelser. Den årlige driftsomkostning for kategori 37 og 38 vurde-

res derfor at være 20.000,- DKK. For kategorierne 35 og 36 sættes beløbet la-

vere til 15.000,- DKK, da reparationsomkostninger her vurderes at være en 

smule lavere. 
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6 Standardlevetider for opdaterede 
omkostningsdrivere 

6.1 Standardlevetider for omkostningsdriverne 

Selskaberne har indrapporteret forventede levetider på deres nuværende for-

skellige aktivkategorier. Det gælder også for aktiver som selskaberne ikke hav-

de erfaring med at drive. Til beregning af standardlevetider på de relevante om-

kostningsdrivere er der metodisk kun anvendt data for de selskaber som har et 

antal fysiske enheder i den pågældende aktivkategori. Der har generelt været 

rimelig konsensus omkring de indrapporterede standardlevetider.  

I Tabel 6-1 er angivet de standardlevetider som vil blive benyttet i den kom-

mende reguleringsmodel. 

Dog er der et par aktivgrupper, som der er tilknyttet kommentarer til, og hvor 

standardlevetiden er ændret. 

Tabel 6-1 Standardlevetider for opdaterede omkostningsdrivere 

ANLÆGS-
KATEGORI 

ENERGITILSYNETS 
ANLÆGSKATEGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 
LEVETID FOR 
IDRIFTSATTE 

ANLÆG 

      Standardlevetider 

1 14-16 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 40 år 

2 18 
Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på 
en 1 system mast 

40 år 

3 19 
Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på 
en 2 system mast 

40 år 

4 30, 43 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 40 år 

5 22, 31, 44, 55, 66 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 45 år 

6 21, 29, 54, 65 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 40 år 

7 33, 46, 57, 68 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 45 år 

8 34, 47, 58, 69 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 45 år 

9 32, 56, 67 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 40 år 

10 35, 48, 59, 70 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 45 år 

11 36, 49, 60, 71 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 45 år 

12 23, 37-39  132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 45 år 

13 
141-142, 154-155, 
167-168 

30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 45 år 
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ANLÆGS-
KATEGORI 

ENERGITILSYNETS 
ANLÆGSKATEGORI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 
LEVETID FOR 
IDRIFTSATTE 

ANLÆG 

14   
Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl. evt. nulpunkttransfor-
mer ekskl. felt 

40 år 

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

16 
133-135, 137-139, 
146-148, 150-152, 
159-161, 163-165 

10-15-20 kV felt 45 år 

17   Slukkespole, 10-15-20 kV inkl. nulpunktstransformer 45 år 

18   Signal- og overvågningskabler 40 år 

19   Bygning 80 år 

20   Grunde 50 år 

21 77-79 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 40 år 

22 90 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 40 år 

23 81 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 40 år 

24 83-85 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 40 år 

25 91 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 35 år 

26 87-89 
Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksklusiv 
kabelskabe 

40 år 

27   Kabelskabe 40 år 

28 93-95 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 35 år 

29 
98-99, 101-102, 105-
106, 108-109, 111-
113, 115-119 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) 40 år 

30   Transformer 40 år 

31 120a, 121a Målere - Elektroniske fjernaflæsning 15 år 

32 120b, 121b Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 15 år 

33   Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 40 år 

34   Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 40 år 

35   10-15-20 kV, søkabel 40 år 

36   30 kV, søkabel 40 år 

37 191 50-60 kV, søkabel 40 år 

38 17 132-150 kV, søkabel 40 år 

 

I Tabel 6-2 er levetider på de 38 aktivgrupper, det udregnede gennemsnit af de 

indberettede data, minimum og maksimums værdier samt antal observationer af 

minimum og maksimumsværdier og den anvendte standardlevetid angivet.  
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Tabel 6-2 Levetider, minimum og maksimumsværdier samt anvendt levetid 

ANLÆGS-
KATEGO
RI 

ENERGITI
LSYNETS 
ANLÆGS
KATEGO
RI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 

# 
OBS. 

- 
LEV
ETID 

GENNE
MSNIT 

MIN MAX # MIN 
# 

MAX 
ANVENDT 

             

1 14-16 
Transmissionsnet 132/150 
kV kabel pr. system 9 40 40 40 9 9 40 

2 18 
Transmissionsnet 132/150 
kV luftledning pr. system på 
en 1 system mast 

7 40 40 40 7 7 40 

3 19 
Transmissionsnet 132/150 
kV luftledning pr. system på 
en 2 system mast 

8 40 40 40 8 8 40 

4 30, 43 
132-150 kV felt, indendørs, 
helt eller delvist luftisoleret 0 0 0 0 0 0 40 

5 
22, 31, 
44, 55, 
66 

132-150 kV felt, indendørs 
100% gasisoleret 6 47 40 50 2 4 45 

6 
21, 29, 
54, 65 

132-150 kV felt, udendørs, 
helt eller delvist luftisoleret 8 41 40 50 7 1 40 

7 
33, 46, 
57, 68 

50-60 kV felt, indendørs, helt 
eller delvist luftisoleret 18 45 40 50 8 8 45 

8 
34, 47, 
58, 69 

50-60 kV felt, indendørs 
100% gasisoleret 6 47 40 50 2 4 45 

9 
32, 56, 
67 

50-60 kV felt, udendørs, helt 
eller delvist luftisoleret 32 41 40 50 29 2 40 

10 
35, 48, 
59, 70 

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

11 
36, 49, 
60, 71 

30 kV felt, indendørs 100% 
gasisoleret 2 45 40 50 1 1 45 

12 23, 37-39  
132-150/30-50-60 kV Trans-
former ekskl. felt 10 45 40 50 1 1 45 

13 
141-142, 
154-155, 
167-168 

30-50-60-132-150/10-15-20 
kV transformer ekskl. felt 34 45 40 50 7 4 45 

14   
Slukkespole, 30-50-60 kV, 
inkl.. evt. nulpunkttransfor-
mer ekskl. felt 

19 41 30 50 1 1 40 

15   
Kondensatorbatteri, 30-50-
60 kV ekskl. felt 7 32 25 40 3 3 25 

16 

133-135, 
137-139, 
146-148, 
150-152, 
159-161, 
163-165 

10-15-20 kV felt 34 43 20 50 1 3 45 

17   
Slukkespole, 10-15-20 kV 
inkl.. nulpunktstransformer 24 45 40 50 11 11 45 

18   
Signal- og overvågningskab-
ler 29 40 5 50 1 10 40 

19   Bygning 33 82 30 100 1 20 80 

20   Grunde 3 50 30 70 1 1 50 

21 77-79 
Distributionsnet 50-60 kV 
jordkabel pr. system 22 41 35 50 1 2 40 

22 90 
Distributionsnet 50-60 kV 
luftledning pr. system 19 39 30 40 2 17 40 

23 81 
Distributionsnet 30 kV jord-
kabel pr. system 0 0 0 0 0 0 40 
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ANLÆGS-
KATEGO
RI 

ENERGITI
LSYNETS 
ANLÆGS
KATEGO
RI 

KOMPONENT BESKRIVELSE 

# 
OBS. 

- 
LEV
ETID 

GENNE
MSNIT 

MIN MAX # MIN 
# 

MAX 
ANVENDT 

24 83-85 
Distributionsnet 10-15-20 kV 
jordkabel pr. system 36 40 25 50 1 2 40 

25 91 
Distributionsnet 10-15-20 kV 
luftledning pr. system 14 37 30 40 1 6 35 

26 87-89 
Distributionsnet 0,4 kV jord-
kabel pr. system eksl. ka-
belskabe 

39 41 25 55 1 1 40 

27 0 Kabelskabe 36 38 20 50 1 1 40 

28 93-95 
Distributionsnet 0,4 kV luft-
ledning pr. system 29 33 1 50 1 1 35 

29 

98-99, 
101-102, 
105-106, 
108-109, 
111-113, 
115-119 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV 
(eksl. transformer) 37 40 23 50 1 1 40 

30   Transformer 35 40 18 50 1 3 40 

31   
Målere - Elektroniske fjernaf-
læsning 45 22 1 39 1 1 15 

32 
120b, 
121b 

Målere - Elektroniske ikke 
fjernaflæsning 37 23 1 30 1 20 15 

33   
Målere > 63 A - Mekaniske 
(Ferraris) 21 39 10 50 1 9 40 

34   
Målere < 63 A - Mekaniske 
(Ferraris) 35 38 10 50 2 13 40 

35   10-15-20 kV, søkabel 8 43 40 50 6 2 40 

36   30 kV, søkabel 1 40 40 40 1 1 40 

37 191 50-60 kV, søkabel 6 42 40 50 5 1 40 

38  17 132-150 kV, søkabel 5 40 40 40 5 5 40 

Note 1: Aktivgrupper hvor COWI har vurderet anderledes end netselskabernes indberetnin-

ger. 

Generelt kan det siges om de indberettede levetider, at de falder godt i tråd med 

erfaringstal fra arbejde med design og vedligehold af elforsyningsanlæg. En 

levetid på 40 år er ikke urealistisk for hovedparten af kategorierne, og i realite-

ten har mange komponenter haft et endnu længere liv. Hovedparten af de æld-

ste komponenter fra starten af det forrige århundrede er dog blevet udskiftet, 

men en stor masse fra den store udbygningsperiode i 1950'erne og 60'erne er 

fortsat i drift. De komponenter som fremstilles i dag er optimerede i deres de-

sign i forhold til de gamle komponenter, og de kan ikke forventes at have den 

samme lange levetid, og en gennemgående anvendelse af 40 år er derfor et rea-

listisk valg. 

Ved gennemgang af standardlevetiderne er der dog fundet behov for at foretage 

justeringer. Specielt kan nævnes. 

Anlægskategori 15, Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt  

Kondensatorbatterier består af en mængde kondensatorenheder, stativ for bæ-

ring af disse, samt koblings- og overvågningsudstyr. Selve kondensatorenhe-
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derne, som er det basale i et kondensatorbatteri, kan sammenlignes med genop-

ladelige batterier. Det er relativt sarte enheder, som har en kort levetid set i 

transmissions sammenhæng. Det er vurderet at levetiden på disse enheder bør 

sættes til 25 år snarere end de 40 år. Vurderingen er baseret på erfaringstal ved 

arbejde med design og vedligehold af kondensatorbatterier. 

Anlægskategori 31 & 32, Målere (Elektroniske - fjernaflæsning/ikke fjernaf-

læsning) 

Elektroniske målere er et produkt sammenligneligt med computere. Udover en 

hardware-del benytter målerne sig af dataopsamlingsudstyr, kommunikations-

protokoller, software til opsætning af målere og software til databehandling. 

Denne bløde del har en kort levetid, og det er ikke realistisk at forvente system-

levetider der overstiger 15 år. Uden software er målerne intet værd, og det vur-

deres derfor at levetiden bør sættes til 15 år. 

Derudover så fremgår det af tabellen, at der ikke er indberettet oplysninger om-

kring levetider på aktivkategorierne 4, 10 og 23. Årsagen til dette er, at der på 

enkelte af aktivkategorierne ikke har været tilstrækkelige indberetninger til at 

kunne anslå en gennemsnitlig levetid. I disse tilfælde er nogle af kategorierne 

blevet slået sammen, dvs. at indberetningerne på aktivkategorierne 4, 10 og 23 

er blevet flyttet over i andre kategorier, for på den måde at opnå basis for ud-

regning af gennemsnitlige levetider. Efterfølgende er de kategorier, der indgår i 

den samme gruppe blevet tildelt den samme levetid. 
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7 Driftsækvivalenter for de opdaterede 
omkostningsdrivere 

I det foregående kapitel blev drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for de i 

Kapitel 3 udvalgte kategorier af omkostningsdrivere bestemt afhængigt af alde-

ren på aktivets forventede levetid. Da der for de fleste aktivkategorier er en for-

ventet stigning i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne over tid, kan drift-

sækvivalenterne6 for de opdaterede omkostningsdrivere ikke umiddelbart ud-

regnes. Ligeledes er der også en variation i levetiderne mellem de forskellige 

aktivgrupper. Derfor kan en simpel division ikke hjælpe med at udregne drift-

sækvivalenterne. 

Metodisk er det derfor valgt at udregne nutidsværdien af driftsomkostningerne 

over aktivets levetid og dividere det med en nutidsvægt af standardlevetiden på 

aktivet. Dvs. der udregnes "annualiserede" nutidsværdier for hver aktivgruppe. 

Efter udregning af de "annualiserede" nutidsværdier for alle aktivers drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger, som ovenfor anført, er driftsækvivalenterne 

fundet ved at sætte den annualiserede nutidsværdi af drifts- og vedligeholdel-

sesomkostningerne på aktivgruppen: "Distributionsnet 0,4kV luftledning pr. 

system" til én (1), og så dividere denne driftsomkostning op i de øvrige annua-

liserede nutidsværdier af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på de an-

dre aktivgrupper. Resultatet af denne beregning fremgår af nedenstående Tabel 

7-1, og angiver driftsækvivalenterne for de opdaterede omkostningsdrivere: 

Tabel 7-1 Driftsækvivalenter for både transmissions- og distributionsselskaber 

 
AKTIVKATEGORI 

DRIFTSÆKVIVALENT PR 
ENHED  

1 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system 12,13 

2 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast 1,71 

3 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast 1,37 

4 132-150 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 9,60 

5 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 16,33 

6 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 9,60 

7 50-60 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 6,16 

                                                   
6
 En driftsækvivalent for en aktivkategori er beregnet som aktivets forholdsmæssige drifts-

omkostning i forhold til driftsomkostningen for 0.4kV luftledninger. 
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AKTIVKATEGORI 

DRIFTSÆKVIVALENT PR 
ENHED  

8 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 2,28 

9 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 2,01 

10 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret 6,16 

11 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret 2,59 

12 132-150/30-50-60 kV Transformer ekskl. felt 23,00 

13 30-50-60-132-150/10-15-20 kV transformer ekskl. felt 9,11 

14 Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl.. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt 0,98 

15 Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt 0,51 

16 10-15-20 kV felt 1,34 

17 Slukkespole, 10-15-20 kV inkl.. nulpunktstransformer 1,10 

18 Signal- og overvågningskabler 0,55 

19 Bygning 0,52 

20 Grunde 0,00 

21 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system 2,48 

22 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 1,45 

23 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system 2,48 

24 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system 0,43 

25 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 0,66 

26 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksklusiv kabelskabe 0,43 

27 Kabelskabe 0,03 

28 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 1,00 

29 Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) 0,36 

30 Transformer 0,07 

31 Målere - Elektroniske fjernaflæsning 0,01 

32 Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning 0,00 

33 Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) 0,01 

34 Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) 0,00 

35 10-15-20 kV, søkabel 4,59 

36 30 kV, søkabel 4,59 

37 50-60 kV, søkabel 6,12 

38 132-150 kV, søkabel 6,12 
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8 Kassationsværdier for de udvalgte 
omkostningsdrivere 

I forbindelse med nødvendige nyinvesteringer kan der i visse tilfælde være tale 

om, at et nyt aktiv erstatter et gammelt aktiv. Dette gamle aktiv kan i visse til-

fælde repræsentere en værdi. I så fald skal indtægtsrammereguleringen korrige-

res med et beløb svarende til en eventuel kassationsværdi af det nedtagne aktiv; 

altså salgsværdien af det erstattede aktiv. Overordnet set kan man anvende to 

forskellige metoder til fastsættelse af denne salgsværdi. 

Den første metode tager udgangspunkt i de officielle verdensmarkedspriser for 

de forskellige metaller der indgår i netselskabernes aktiver. Dvs. at selskaberne 

skal, i de tilfælde hvor en nødvendig nyinvestering erstatter ét eller flere af ne-

denstående aktivkategorier, indrapportere mængden af jern, kobber og andre 

skrotmetaller, der frigøres ved nedtagning af et eksisterende aktiv. Herefter be-

nyttes den, for investeringstidspunktet, gældende verdensmarkedspris for det 

eller de skrotmetaller der frigøres, og en kassationsværdi beregnes. Denne me-

tode kan dog vise sig at være meget lidt retvisende ift. den realiserbare kassati-

onsværdi, da kvaliteten og mængden af de frigjorte metaller let kan påvirke den 

reelle salgsværdi. Som en konsekvens kan verdensmarkedspriserne på skrotme-

taller ikke benyttes til fastsættelse af kassationsværdier, men blot give et billede 

af udviklingen i disse. I så fald skal der findes en anden markedspris eller ver-

densmarkedsprisen skal korrigeres i forhold til "renheden" af aktivet. Metodisk 

kan det give problemer med at få fastsat den reelle markedspris. 

Den anden metode tager udgangspunkt i den realiserbare kassationsværdi. Dvs. 

at selskaberne skal, i de tilfælde hvor en nødvendig nyinvestering erstatter ét 

eller flere af nedenstående aktivkategorier, indhente tilbud fra én eller flere uaf-

hængige og relevante købere på salgsprisen af de skrotmetaller der måtte blive 

frigjort. Disse tilbud vedlægges efterfølgende ansøgningen om den nødvendige 

nyinvestering til vurdering af Energitilsynet, som så efterfølgende medtager 

den fastsatte kassationsværdi i beregningen af indtægtsrammeforøgelsen. Den-

ne metode foreslås benyttet frem for ovenstående.  

Følgende aktivgrupper af de 38 aktivgrupper formodes at indeholde en mulig 

kassationsværdi, jf. Tabel 8-1. 

Ydermere er der komponenter, hvor man kan opnå en indtægt ved decideret 

salg af komponenten til videre brug. F.eks. bygninger og grund, men disse in-

deholder ikke metaller til aktivt videresalg. 
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Tabel 8-1 Muligt metalindhold i de forskellige aktivkategorier 

 Aktivkategori Muligt metal indhold 

1 Transmissionsnet 132/150 kV kabel pr. system Minus 

2 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 1 system mast Stål, kobber, aluminium 

3 Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på en 2 system mast Stål, kobber, aluminium 

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

5 132-150 kV felt, indendørs 100% gasisoleret Minus 

6 132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret Minus 

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

8 50-60 kV felt, indendørs 100% gasisoleret Minus 

9 50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret Minus 

10 30 kV felt, indendørs, helt eller delvist luftisoleret Minus 

11 30 kV felt, indendørs 100% gasisoleret Minus 

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

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

14 Slukkespole, 30-50-60 kV, inkl.. evt. nulpunkttransformer ekskl. felt Minus 

15 Kondensatorbatteri, 30-50-60 kV ekskl. felt Minus 

16 10-15-20 kV felt Minus 

17 Slukkespole, 10-15-20 kV inkl.. nulpunktstransformer Minus 

18 Signal- og overvågningskabler Minus 

19 Bygning Minus 

20 Grunde Minus 

21 Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system Minus 

22 Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system Stål, kobber, aluminium 

23 Distributionsnet 30 kV jordkabel pr. system Minus 

24 Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system Minus 

25 Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system Stål, kobber, aluminium 

26 Distributionsnet 0,4 kV jordkabel pr. system eksklusiv kabelskabe Minus 

27 Kabelskabe Minus 

28 Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system Stål, kobber, aluminium 

29 Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) Minus 

30 Transformer Minus 

31 Målere - Elektroniske fjernaflæsning Minus 

32 Målere - Elektroniske ikke fjernaflæsning Minus 

33 Målere > 63 A - Mekaniske (Ferraris) Minus 

34 Målere < 63 A - Mekaniske (Ferraris) Minus 

35 10-15-20 kV, søkabel Minus 
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 Aktivkategori Muligt metal indhold 

36 30 kV, søkabel Minus 

37 50-60 kV, søkabel Minus 

38 132-150 kV, søkabel Minus 

 

Det vurderes således at kun fem af de ovenstående aktivgrupper potentielt kan 

indeholde råmateriale der kan repræsentere en værdi i forbindelse med et evt. 

videresalg.  

Det er ikke sandsynligt at der kan opnås en kassationsværdi for aktivgrupper, 

hvor der ikke er en væsentlig bestanddel af råmateriale. Værdien af råmaterialet 

skal derudover overstige omkostningerne ved at frigøre dette materiale samt 

omkostningerne til bortskaffelse af dette restmateriale. Værdien af grunde og 

bygninger, der ikke skal bruges i den nødvendige nyinvestering (hvis dette er 

tilfældet) skal dog modregnes forhøjelsen. 

Komponenter, som ikke indeholder større mængder af råmaterialer, kan kun 

forventes at opnå en kassationsværdi, hvis det er muligt at videresælge kompo-

nenterne til fortsat brug af køber. Denne form for videresalg er ikke normalt 

forekommende i Danmark. Normalt afhændes komponenter til skrot, og i flere 

tilfælde skal netselskabet betale for bortskaffelse af anlægsdele fra en aktiv-

gruppe, særligt hvis et miljøcertifikat er påkrævet. 
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9 Gennemsnitsomkostninger til fornyelse 
(reinvesteringer) af eksisterende 
luftledningsanlæg 

Efter behandlingen af L3 i folketingets energipolitiske udvalg blev det i æn-

dringsloven L386 vedtaget, at Energitilsynets sekretariat skal modregne de om-

kostninger til fornyelse, som forlænger et luftledningsnets levetid. Dvs. at 

Energitilsynets sekretariat skal fastsætte eller bestemme de levetidsforlængende 

omkostninger.  

Et netselskabs løbende årlige omkostninger udgøres typisk af drifts- og vedli-

geholdelsesomkostninger. Herudover skal et netselskab med jævne mellemrum 

foretage investeringer eller reinvesteringer i de forskellige aktiver for at sikre 

en forsvarlig driftsmæssig stand af aktivet. En variant af disse reinvesteringer 

følger af, at et aktivs levetid kan forlænges, ved at foretage nogle fornyelses- 

eller levetidsforlængende initiativer. Det vil sige, at selskaberne kan forlænge 

den tekniske levetid af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige levetid. 

Disse fornyelsesinitiativer og omkostninger angiver, hvor meget et netselskab 

vil have af ekstraomkostninger, men selskabet vil også spare omkostninger ved 

at levetidsforlænge luftledningsnettet. Disse sparede levetidsforlængende om-

kostninger skal så fratrækkes den reguleringsmæssige anlægssaldo. Med L386 

er der dog ikke fastlagt nogen definition af omkostninger til levetidsforlængel-

se. Nedenfor er angivet en metode til bestemmelse af de levetidsforlængende 

omkostninger. Flere metoder har været diskuteret. 

Metoden tager udgangspunkt i standardpriser, jf. BEK nr. 944 af 29/10/2001 

vedr. fastsættelse af åbningsbalancer for net- og transmissionsvirksomhederne. 

Standardpriserne udgør anlægsinvesteringen ved nyetablering af netanlæg som 

opgjort pr. 31. december 1999. 

Som princip tages der udgangspunkt i inflaterede standardpriser og forventede 

fornyelsestidspunkter. Dette er et meningsfuldt afsæt for udviklingen af en 

konkret metode til opgørelse af de lovbundne fradrag i indtægtsrammen for 

omkostninger til fornyelser af anlæg, der erstattes af nødvendige nyinvesterin-

ger. Standardpriserne jf. BEK nr. 944 af 29/10/2001 er baseret på investerin-

gerne ved helt nye anlæg. Da der ikke er tale om at etablere helt nye anlæg, 

men blot at levetidsforlænge eksisterende anlæg, kan standardpriserne ikke 

umiddelbart anvendes, idet de er for høje.  
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Årsagen er, at initialinvesteringer omfatter bl.a. udgravning til og støbning af 

mastefundamenter, omkostninger til lodsejererstatninger for berørte/erhvervede 

arealer, omkostninger til anlægsprojektering mv. Ved fornyelser af eksisterende 

luftledningsanlæg vil anlægsinvesteringen enten ikke omfatte udgifter til denne 

type elementer, eller omfatte væsentligt reducerede udgifter sammenlignet med 

standardprisen ved nyanlæg. Disse forhold indebærer, at fornyelsesomkostnin-

gerne i realiteten vil være lavere end standardpriserne for nyanlæg. Fradraget 

for fornyelser i forbindelse med nedtagning af eksisterende anlæg bør derfor 

reduceres tilsvarende. 

Fradraget for fornyelser i forbindelse med nedtagning af eksisterende anlæg er 

beregnet som en given andel af standardprisen for en tilsvarende nyinvestering. 

Disse andele er fremkommet i Arbejdsgruppen, og det vurderes, at de er rimeli-

ge og har et passende niveau. 

I metoden splittes en given aktivkategori op i underkategorier. For eksempel 

deles luftledninger op i underkategorier såsom Master, Fundamenter, Fasetove, 

mm. Jordtråde, Projektering, Tegninger, Indmåling samt lodsejererstatninger. 

For hver af disse underkategorier vurderes dennes andel af nyprisen ved en in-

vestering. Nyprisen beregnes som de inflaterede standardpriser fra bekendtgø-

relsen. Det indebærer at nyprisandelen af hver underkategori kan beregnes. 

Herefter vurderes hver underkategori hvor stor en andel af den pågældende un-

derkategoris omkostninger der vil skulle erlægges såfremt der skulle foretages 

en levetidsforlængende investering. 

Andelen kan variere fra 0% til 100% alt afhængig af underkategorien. For ek-

sempel udgør indmåling 0% af nypris ved fornyelse, da luftledningens tracé 

ikke ændres, mens jordtråd udgør 100% af nypris da denne ikke kan genanven-

des på grund af korrosion. 

Ved at summere resultatet for underkategorierne, opnås en samlet pris for for-

nyelse af den pågældende aktivkategori, som så kan omsættes i en tilsvarende 

procentdel af nyprisen. 

Disse andele er fremkommet som et uvægtet gennemsnit af indberetninger fra 

selskaber repræsenterende ca. 70 pct. af den samlede netvolumen på relevante 

spændingsniveauer. Oplysningerne fra de udvalgte selskaber er samlet i om-

kostningsmatricer for hhv. 0,4 kV, 10-20 kV, 50-60 kV og 132-150 kV niveau. 

Baseret på COWIs egne erfaringer fra arbejde med design og vedligehold af 

elforsyningsanlæg vurderes det: 

 Fordelingen af den samlede investerings nypris på de forskellige under-

kategorier virker som en fornuftig fordeling; 

 At andelen af investeringen der skal foretages ved en fornyelses eller 

levetidsforlængende investering er rimelige og samlet set at den leve-

tidsforlængende investering har et passende niveau. 



Opdatering og videreudvikling af økonomisk model for regulering af netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer 

C:\Documents and Settings\LGJ\My Documents\data\72108-a-1 Energitilsynet\Final\Final\HELT FINAL\Opdatering og videreudvikling af økonomisk model for regulering af netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer.docx 

37 

.  

 

 

 

0,4 kV Lufledning

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(DKK/KM)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(DKK/KM)

Årlig afskrivning

(DKK/år)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct.)

Stålmaster 35.348 23% Demontering, omgalvanisering, remontering 32% 11.135

Fundamenter (stålmaster) 20.919 14% Fundamentsreparationer, generel montage 10% 2.092

Træmaster 32.816 21% Udskiftning af ca. ¼ - ½ af masterne inkl. forankring 

og evt. barduner

30% 9.722

Fasetråde 37.248 24% Kontrol og udskiftning af defekte tråde (scrapværdi 

på gl. tråde fraregnes i andel af nypris ved fornyelse)

23% 8.683

Isolatorer og fittings 7.432 5% Kontrol og udskiftning af defekte isolatorer og fittings 25% 1.867

Projektering, myndighedsbehandling, tilsyn 20.642 13% Reduceret projektering - ingen fornyet 

myndighedsbehandling

46% 9.418

SUM 154.406 100% 42.916 1.431 27,8%

10-20 kV Lufledning

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(DKK/KM)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(DKK/KM)

Årlig afskrivning

(DKK/år)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct.)

Stålmaster 32.736 16% Demontering, omgalvanisering, remontering 28% 9.253

Fundamenter (stålmaster) 20.951 10% Fundamentsreparationer, generel montage 8% 1.646

Træmaster 48.692 23% Udskiftning af ca. ¼ - ½ af masterne inkl. forankring 

og evt. barduner

35% 16.807

Fasetråde 46.534 22% Kontrol og udskiftning af defekte tråde (scrapværdi 

på gl. tråde fraregnes i andel af nypris ved fornyelse)

25% 11.571

Isolatorer og fittings 12.619 6% Kontrol og udskiftning af defekte isolatorer og fittings 27% 3.353

Lodsejererstatninger inkl. markskader 28.314 14% KUN erstatninger ved markskader 15% 4.247

Projektering, myndighedsbehandling, tilsyn 17.382 8% Reduceret projektering - ingen fornyet 

myndighedsbehandling

45% 7.822

SUM 207.229 100% 54.699 1.563 26,4%

10-20 kV Felt, indendørs åben/kapslet

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(DKK/STK)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(DKK/STK)

Årlig afskrivning

(DKK/år)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct.)

Felt (samleskinne) 358.092 74% Udskiftes ikke ved fornyelse 0% 0

Bryder 78.224 16% Renovering af bryder - adskillelse, rensning, 

smøring, justering

71% 55.874

Relæ 50.411 10% Renovering eller udskiftning af relæ 79% 39.609

SUM 486.727 100% 95.483 2.122 19,6%
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50-60 kV Lufledning

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(1.000 DKK/KM)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(1.000 DKK/KM)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct)

Master 226 37% Demontering, omgalvanisering (klargøring af stål, 

rep. og varmgalv. 120 µm i kat. C3, 40 års 

forlængelse), remontering

60% 135

Fundamenter 99 16% Fundamentsreparationer, generel montage 30% 30

Fasetove, isolatorer, fittings, lysbueringe og jordtoppe 54 9% Nye isolatorer, fittings, lysbueringe, jordtoppe og 

fasetove, enklere montage idet gl. tråd benyttes til 

optræk af ny, fraregnet scrapværdi på gl. tråd

50% 27

Jordtråd 45 7% Ny jordtråd med kommunikationslysleder (OPGW) - 

INGEN REDUKTION

100% 45

Projektering, myndighedsbehandling 81 13% Projektering men INGEN myndighedsbehandling 50% 41

Tegninger, stigetrin og skiltning (reglement) 27 4% Eksisterende tegninger opgraderes med metrisk 

gevind, nye stigetrin og ny skiltning

15% 4

Indmåling, registrering (LE34) 32 5% INGEN ny indmåling og registrering (LE34) 0% 0

Lodsejererstatninger inkl. markskader 45 7% KUN erstatninger ved strukturskader 20% 9

SUM 609 100% 291 48%

50-60 kV Felt (udendørs, åben)

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(1.000 DKK/KM)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(1.000 DKK/KM)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct)

Felt 1.088 75% 0% 0

Brydere 272 15% Nye brydere, montage 95% 258

Relæer 163 10% Nye relæer montage 95% 155

SUM 1.524 100% 414 27%
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132-150 kV Lufledning, 1-system

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(1.000 DKK/KM)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(1.000 DKK/KM)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct)

Master 322 22% Demontering, omgalvanisering (klargøring af stål, 

rep. og varmgalv. 120 µm i kat. C3, 40 års 

forlængelse), remontering

30% 97

Fundamenter 556 38% Fundamentsreparationer, generel montage 15% 83

Fasetove, isolatorer, fittings, lysbueringe og jordtoppe 219 15% Nye isolatorer, fittings, lysbueringe, jordtoppe og 

fasetove, enklere montage idet gl. tråd benyttes til 

optræk af ny, fraregnet scrapværdi på gl. tråd

50% 110

Jordtråd 59 4% Ny jordtråd med kommunikationslysleder (OPGW) - 

INGEN REDUKTION

100% 59

Projektering, myndighedsbehandling 88 6% Projektering men INGEN myndighedsbehandling 50% 44

Tegninger, stigetrin og skiltning (reglement) 59 4% Eksisterende tegninger opgraderes med metrisk 

gevind, nye stigetrin og ny skiltning

15% 9

Indmåling, registrering (LE34) 59 4% INGEN ny indmåling og registrering (LE34) 0% 0

Lodsejererstatninger inkl. markskader 102 7% KUN erstatninger ved markskader 20% 20

SUM 1.463 100% 421 29%

132-150 kV Lufledning, 2-system

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(1.000 DKK/KM)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(1.000 DKK/KM)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct)

Master 510 22% Demontering, omgalvanisering (klargøring af stål, 

rep. og varmgalv. 120 µm i kat. C3, 40 års 

forlængelse), remontering

30% 153

Fundamenter 880 38% Fundamentsreparationer, generel montage 10% 88

Fasetove, isolatorer, fittings, lysbueringe og jordtoppe 347 15% Nye isolatorer, fittings, lysbueringe, jordtoppe og 

fasetove, fraregnet scrapværdi på gl. tråd

50% 174

Jordtråd 93 4% Ny jordtråd med kommunikationslysleder (OPGW) - 

INGEN REDUKTION

100% 93

Projektering, myndighedsbehandling 139 6% Projektering men INGEN myndighedsbehandling 40% 56

Tegninger, stigetrin og skiltning (reglement) 93 4% Eksisterende tegninger opgraderes med metrisk 

gevind, nye stigetrin og ny skiltning

15% 14

Indmåling, registrering (LE34) 93 4% INGEN ny indmåling og registrering (LE34) 0% 0

Lodsejererstatninger inkl. markskader 162 7% KUN erstatninger ved markskader 20% 32

SUM 2.316 100% 609 26%
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132-150 kV Felt (udendørs, åben)

Omkostnings-/anlægselement
Nypris (2010)

(1.000 DKK/KM)

Andel af 

samlet nypris

(pct.)

Fornyelse

Levetidsforlængende foranstaltninger

Andel af nypris 

ved fornyelse

(pct.)

Pris på fornyelse

(1.000 DKK/KM)

Samlet andel af 

nypris ved fornyelse

(pct)

Felt 4.114 75% 0% 0

Brydere 823 15% Nye brydere, montage 95% 782

Relæer 549 10% Nye relæer, montage 95% 521

SUM 5.485 100% 1.303 24%
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De anvendte standardpriser for levetidsforlængende omkostninger på de rele-

vante otte aktivkategorier er gengivet i Tabel 9-1. Først er gengivet den inflate-

rede standardpris ved en nyinvestering, jf. bekendtgørelsen. Herefter er gengi-

vet den forventede levetidsforlængende omkostning som den ville have været i 

år 2000 efter fradrag for de elementer af nyinvesteringen der kun skulle foreta-

ges ved en helt ny investering. Sluttelig er denne pris så fremskrevet til 2010 

priser for de otte aktivgrupper.  

Tabel 9-1 Anvendte standardpriser for levetidsforlængende omkostninger 

LEVETIDSFORLÆNGENDE OMKOSTNINGER STANDARD
PRIS ÅR 
2000 FOR 
EN 
NYINVESTE
RING 

STANDARD
PRIS ÅR 
2000 FOR 
EN 
LEVETIDSF
ORLÆNGEN
DE 
OMKOSTNIN
G 

ANVENDT 
STANDARDPR
IS FOR 
LEVETIDSFOR
LÆNGENDE 
OMKOSTNING
ER I 2010 

Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på 

en 1 system mast 
1.200.000 345.318 464.078 

Transmissionsnet 132/150 kV luftledning pr. system på 

en 2 system mast 
1.900.000 499.611 671.436 

Distributionsnet 50-60 kV luftledning pr. system 500.000 238.916 321.083 

132-150 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 4.500.000 1.069.006 1.436.655 

50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 1.250.000 339.567 456.350 

Distributionsnet 10-15-20 kV luftledning pr. system 170.000 44.880 60.315 

10-15-20 kV felt 440.000 86.328 116.018 

Distributionsnet 0,4 kV luftledning pr. system 127.000 35.293 47.431 

 

Metodisk inflateres de reviderede standardpriser på erstattede anlæg med 3% 

for den fremtidige inflation frem til det forventede men hypotetiske fornyelses-

tidspunkt; dvs. når det eksisterende aktivs levetid er udløbet. Efterfølgende for-

deles reinvesteringen ligeligt over aktivets standardlevetid og tilbagediskonte-

res med diskonteringsrenten, som er byggerenten plus 1%-point. Dette tilbage-

diskonterede beløb, som er de sparede levetidsforlængende omkostninger sel-

skabet ellers ville have haft, fratrækkes så den reguleringsmæssige anlægssaldo, 

som danner basis for afskrivningerne og forrentningen af den nødvendige nyin-

vestering. 

Slutteligt gøres der opmærksom på, at årsagen til de højere fornyelsesomkost-

ninger for de høje spændingsniveau end for de lave, er identisk med årsagen til 

højere driftsomkostninger for højspændingsnettet, som beskrevet i afsnit 5.1. 
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10 Økonomisk reguleringsmodel 

Der er udarbejdet en separat Excel model for den kommende regulering af net-

selskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer.  

Den økonomiske reguleringsmodel er blevet forbedret på en række punkter. 

Disse faciliteter har også betydet, at modellen er betydeligt mere kompliceret 

end den eksisterende økonomiske reguleringsmodel. Kompleksiteten er øget 

som følge af at modellen nu kan håndtere at: 

• Der nu opereres med forskellige standardlevetider på de forskellige aktiv-

kategorier, hvorimod den eksisterende model kun opererede med en levetid 

på 40 år for alle aktiver; 

• Det er muligt i modellen at erstatte et eksisterende aktiv med en nødvendig 

nyinvestering inden dets levetid er udløbet. Dette har pga. den reale stig-

ning i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne betydning for summen af 

de sparede driftsomkostninger. 

• Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne mv. er pristalsreguleret med 

det såkaldte reguleringsprisindeks, som også bliver anvendt til at pristals-

regulere netselskabernes indtægtsrammer. Reguleringsprisindekset er gen-

nemsnittet af lønindekset ILON2 og materialeprisindekset PRIS10. Dette 

indeks giver en mere retvisende udvikling i selskabernes drifts- og vedli-

geholdelsesomkostninger end den generelle inflation i samfundet. Regule-

ringprsindekset bliver beregnet i modellen, ved at de nye prisindekser, 

henholdsvis ILON2 og PRIS10 (Danmarks Statistik), indtastes. 

• Nye indtægter samt drifts- og vedligeholdelsesomkostningernes påvirkning 

på indtægtsrammereguleringen behandles nu separat i stedet for som en del 

af den reguleringsmæssige anlægssaldo og justeres med det nye inflations-

indeks én gang om året.  

• Modellen er forberedt til, at der kan tilføjes nye, fremtidige aktivkategori-

er. 

• Indtægtsrammereguleringen udover at blive korrigeret for sparede drifts- 

og vedligeholdelsesomkostninger også korrigeres for sparede levetidsfor-

længende omkostninger, hvor dette er relevant. 
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• Energitilsynet nu hvert år skal korrigere indtægtsrammeforøgelsen til sel-

skaberne som følge af sidste års udvikling i ILON2 og PRIS10 prisindek-

ser. 

Ovenstående har en række tekniske implikationer, som gør modellen betydeligt 

mere kompliceret, end den eksisterende. For ikke at gøre det for besværligt for 

selskaberne at indrapportere omkostninger ifm en nødvendig nyinvestering, så 

er der udarbejdet et separat lille regneark, som Energitilsynet skal sende til sel-

skaberne som skal udfyldes sammen med deres ansøgning om at få hævet ind-

tægtsrammen som følge af en nødvendig nyinvestering. 
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Appendiks 1: Opgavebeskrivelse 
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Appendiks 2: Arbejdsgruppemedlemmer 

Følgende personer deltog i Arbejdsgruppen: 

 

 NAVN ORGANISATION 

 Lars Vinther-Madsen Energitilsynet 

 Henrik Thomsen Energitilsynet 

 Rune Moesgaard Energitilsynet 

 Lauge Rasmussen Energitilsynet 

   

 Lars Grue Jensen COWI 

 Sven Videbæk Jensen COWI 

 Søren Larsen COWI 

   

 Jørgen Munch Pedersen  Energinet.dk 

 Jakob Bruun Andersen Energinet.dk 

 Mette Antoft Rasmussen SEAS-NVE 

 Lone Knoblauch SEAS-NVE 

 Jesper Langvad NRGi 

 Leif Guldberg NRGi 

 Jens Guttorm SEF 

   

 Allan Norsk Dansk Energi 

 Michael Arentsen Dansk Energi 

   

 Kim Nielsen/Lisbeth Horn N1 

 Jesper Lund N1 
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Appendiks 3: Vejledning til udfyldelse af 
spørgeskema 

 

 


