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Bilag 3 

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de 
forskellige høringssvar 

Høringssvar fra 1. høringsrunde 

1. Dansk Energi er i sit høringssvar af 19. maj 2010 til Energitilsynets se-
kretariat fremkommet med en række bemærkninger til Energitilsynets sekre-
tariats opdatering af modellen for den økonomiske regulering af netselska-
bernes økonomi ved nødvendige nyinvesteringer, jf. bilag 5.  

2. Dansk Energis bemærkninger relaterer sig til følgende 11 punkter: 

• Estimaterne for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fordelt på 
forskellige aktivkategorier. 

• Udviklingen i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger over tid. 

• De fastsatte standardlevetider for de forskellige aktivkategorier.  

• Beregning af kassationsværdien for et erstattet anlæg.  

• Sparede omkostninger til fornyelse. 

• Levetidsforlængende investeringer efter år 2000. 

• Pristalsregulering af nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
eventuelle sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt 
eventuelle nye indtægter.  

• Forrentning af den nødvendige nyinvestering.  

• Den økonomiske model.  

• Vejledning og ansøgningsprocedure.  

• Sammenhæng med benchmarking og effektiviseringskrav. 
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3. Energitilsynets sekretariat har indsat sine bemærkninger i Dansk 
Energis høringssvar for hvert af disse 11 punkter, jf. bilag 4 

4. Energitilsynets sekretariat bemærker, at Dansk Energis bemærkninger 
har givet anledning til præciseringer i Tilsynsnotatet set i forhold til det ud-
kast, som blev sendt i høring den 4. maj 2010.  

5. Dansk Energis bemærkninger har dog ikke givet anledning til en æn-
dring i Energitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
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6. DONG Energy Eldistribution  er ved mail af 20. maj 2010 fremkom-
met med en række bemærkninger til den opdaterede model for nødvendige 
nyinvesteringer.  

Overordnede principper i den økonomiske model for nødvendige nyinve-
steringer 

7.  DONG Energy Eldistribution  tilslutter sig i sit høringsbrev af 20. maj 
2010 de overordnede principper i regnearket for den opdaterede model for 
nødvendige nyinvesteringer.   

8. Energitilsynets sekretariat har ingen bemærkninger hertil. 

Fejl i den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer 

9. DONG Energy Eldistribution  bemærker, at der var fejl i det regneark, 
som sekretariatet sendte i høring den 4. maj 2010.  

10. Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at der mere var tale om 
forhold, der skulle præciseres end egentlige fejl i regnearket. Energitilsynets 
sekretariat har løbende være i dialog med Dansk Energi omkring regnearket 
for den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer.  Energitilsynets 
sekretariat og COWI foretog ud fra denne dialog derfor en række små juste-
ringer i modellen. Ved mail af 26. maj 2010 blev den justerede model sendt 
i høring hos samtlige netselskaberne og Dansk Energi.   

Fordyrende rammevilkår  

11.  Dong Energy Eldistribution bemærker endvidere, at netselskabet er 
underlagt en række fordyrende rammevilkår, som medfører, at netselskabets 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger generelt er højere end for en række 
af branchens øvrige selskaber.  

12. Energitilsynets sekretariat bemærker indledningsvis, at sekretariatet har 
fastsat gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 15, stk. 7.   

13. Af bemærkninger til L386 ifølge betænkningen fremgår endvidere at:  

14. ” Da der er tale om standardlevetider og gennemsnitlige omkostninger 
for kategorier af anlæg, vil der kunne være afvigelser herfra for konkrete 
anlæg. Sådanne afvigelser giver ikke anledning til at anvende andre værdier 
i beregningerne for konkrete anlæg” 

15. Såfremt et netselskabs drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for et 
enkelt aktiv er højere end gennemsnittet, giver dette således ikke anledning 



4/13 

til, at netselskabet modtager en større forhøjelse af indtægtsrammen ved en 
nødvendig nyinvestering.      

16. Energitilsynets sekretariat bemærker endvidere, at der kan anføres en 
lang række faktorer, som giver forskellige omkostningsforhold for forskelli-
ge netselskaber. F.eks. er huslejen formentlig højere i city end i land, hvilket 
medfører, at drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for grunde og bygnin-
ger er højere i city end i land. Netselskaber i forskellige regioner vil dermed 
være underlagt forskellige rammevilkår.  

17. Grundet mangelfuldt datagrundlag har det ikke været muligt at foretage 
en fyldestgørende analyse af de forskellige rammevilkårs effekt på net-
selskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.  

18. Ifølge tilkendegivelser fra branchen kan netselskaberne på nuværende 
tidspunkt f.eks. ikke opdele deres drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i 
city, by og land. Energitilsynets sekretariat har således ikke kunne foretage 
en statistiks analyse af forskelle i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne 
mellem city, by og land. 

19. Det er dog Energitilsynets sekretariats vurdering, at disse forskelligarte-
de rammevilkår til en vis grad udligner sig mellem netselskaber, da forskel-
lige netselskaber som nævnt er underlagt forskellige rammevilkår. DONG er 
endvidere et relativt stort selskab, der således udgør en betydelig del af da-
tagrundlaget for fastsættelsen drifts- og vedligeholdelsesomkostningen for 
de forskellige aktivkategorier.  

20. Det er derfor Energitilsynets sekretariat vurdering, at sekretariat har 
fastsat retvisende gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
for netselskabernes forskellige aktivkategorier, jf. indtægtsrammebekendt-
gørelsen, § 15, stk. 7.  

21. DONG Energy Eldistributions bemærkninger har ikke givet anledning 
til en ændring i Energitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
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22. TRE-FOR El-net er ved mail af 20. maj 2010 fremkommet med to be-
mærkninger til den opdaterede model for nødvendige nyinvesteringer.  

Nødvendige nyinvesteringer med bindende økonomiske dispositioner før 
8. oktober   
 

23. TRE-FOR El-net udtrykker i sit høringsbrev af 20. maj 2010 til Energi-
tilsynets sekretariat bekymring for at ubehandlede ansøgninger om nødven-
dige nyinvesteringer gennemført i perioden for 2006-2008 vil blive behand-
let efter den opdaterede model. 

24. Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at nødvendige nyinveste-
ringer, som der er foretaget bindende økonomiske dispositioner for inden 8. 
oktober 2008 skal behandles efter bestemmelserne i den tidligere gældende 
indtægtsrammebekendtgørelse af 23. december 2004, nr. 1520. TRE-FOR 
El-nets ansøgninger vedr. nødvendige nyinvesteringer idriftsat i løbet af 
2006-2008 vil dermed blive behandlet efter bestemmelserne i den nu erstat-
tede indtægtsrammebekendtgørelse af 23. december 2004, nr. 1520.  

Demonteringsomkostninger afholdt efter idriftsættelse af en nødvendig 
nyinvestering   

25. TRE-FOR bemærker endvidere, at netselskabet i første omgang ofte 
kun fjerner en del af fundamenterne til luftledninger, når disse bliver erstat-
tet af en nødvendig nyinvestering. TRE-FOR bemærker dermed, at de ind-
berettede omkostninger til demontering ved en ansøgning om en nødvendig 
nyinvestering ikke indeholder den fulde omkostning til en total bortskaffelse 
af de erstattede fundamenter.  TRE-FOR bemærker dog, at lodsejeren kan 
forlange fundamentet totalt fjernet senere. TRE-FOR fremhæver dermed, at 
selskabet på et senere tidspunkt skal kunne få yderligere kompensation for 
de resterende omkostninger til demontering af luftledningsnettet.  

26. Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at demonteringsomkost-
ninger er en del af en nødvendig nyinvesterings samlede beløb, der bliver 
afskrevet og forrentet med den lange byggeobligationsrente plus et procent-
point på idriftsættelsestidspunktet for den nødvendige nyinvestering, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 5.  

27. Ifølge bemærkninger til elforsyningslovens § 70, stk. 2, til lov nr. 386 
ifølge betænkning skal: ”Alle tillæg og fradrag opgøres på tidspunktet for 
idriftsættelsen af det nødvendige nyanlæg, der er tidspunktet for forhøjelsen 
af indtægtsrammen”.   
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28. Det samlede beløb for den nødvendige nyinvestering skal dermed være 
opgjort på idriftsættelsestidspunktet. Såfremt et netselskab ønsker kompen-
sation for samtlige demonteringsomkostninger må netselskabet således af-
holde samtlige af disse demonteringsomkostninger før netselskabet ansøger 
om en forhøjelse af indtægtsrammen ved en nødvendig nyinvestering.      

29. TRE-FOR EL-nets bemærkninger har således ikke givet anledning til 
en ændring i Energitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
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30. Energi Fyn er ved mail af 20. maj 2010 fremkommet med en bemærk-
ning til den opdaterede model for nødvendige nyinvesteringer.  

Levetid for målere  

31. Energi Fyn bemærker i sit høringssvar til Energitilsynets sekretariat, at 
den estimerede standardlevetid på 15 år for elektroniske målere er for høj, 
og at det vil være mere økonomisk fordelagtigt at udskifte målere tidligere.  

32. Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at gennemsnittet af net-
selskabernes indberetninger vedr. levetiden for fjernaflæste elektroniske må-
lere og ikke-fjernaflæste elektroniske målere er 22 år og 23 år.  

33. Energitilsynets sekretariat har blandt andet på grundlag af betragtninger 
herom fra COWI dog vurderet, at elektroniske målere i høj grad kan sam-
menlignes med computere. Udover selve hardwaren indeholder elektroniske 
målere også software til databehandling, opsætning mv. Det er ikke reali-
stisk, at levetiden for softwaren i de elektroniske målere overstiger 15 år. 
Energitilsynets sekretariat har derfor fastsat levetiden på elektroniske målere 
til 15 år, hvilket således er lavere end gennemsnittet af netselskabernes ind-
beretninger.   

34. Energitilsynets sekretariat er dermed ikke enig med Energi Fyn i, at 
levetiden for elektroniske målere kun er 10 år, og dermed endnu kortere end 
gennemsnittet af netselskabernes indberetninger.  

35. Energi Fyns høringssvar har derfor ikke givet anledning til ændringer i 
Energitilsynets sekretariats indstillingen i Tilsynsnotatet.  
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36. Energinet.dk er ved mail af 21. maj 2010 fremkommet med bemærk-
ninger til den opdaterede model for nødvendige nyinvesteringer.  

37. Energinet.dk bemærker i sit høringssvar til Energitilsynets sekretariat, 
at de sparede omkostninger til fornyelse ikke skal beregnes som nutidsvær-
dien af de sparede afskrivninger på den levetidsforlængende investering, 
men derimod som nutidsværdien af selve den sparede levetidsforlængende 
investering.  

38. Energinet.dk bemærker i sit høringssvar endvidere, at netselskaberne 
gennemfører en række mindre levetidsforlængende investeringer fordelt 
over en længere årrække i stedet for en stor levetidsforlængende investering 
i et år.  

39. Energinet.dk foreslår derfor, at værdien af den levetidsforlængende in-
vestering som Energitilsynets sekretariat har beregnet, bliver delt op i en 
række mindre årlige levetidsforlængende investeringer spredt ud over akti-
vets levetid.  

40. Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at sekretariatet har drøftet 
Energinet.dks høringssvar med COWI og Dansk Energi. Energitilsynets se-
kretariat har ud fra en revurdering af den fastsatte metode til fornyelse fun-
det Energinet.dks forslag til metode mere retvisende end de metoder, som 
Energitilsynets sekretariat har haft sendt i høring ved mail af 4. maj 2010 og 
ved mail af 25. maj 2010 

41.   Energitilsynets sekretariat har derfor valgt at anvende Energinet.dks 
metode til at opdele den levetidsforlængende investering i en række mindre 
årlige levetidsforlængende investeringer.  

42.  Energinet.dks høringssvar har dermed givet anledning til en ændring i 
den endelige opdaterede model. 

43.  Energinet.dk bemærker i sit høringssvar til Energitilsynets sekretariat, 
endvidere at: 

44. ”Renoveringsomkostningerne ved forlængelse af en 132/150 kV luftled-
nings levetid med 40 år angives til 25 % af nyprisen. Umiddelbart virker 
dette som en meget lav værdi specielt, da den tilsvarende værdi for en 60 kV 
ledning er næsten det dobbelte. Der bør laves en nøjere undersøgelse af det-
te forhold.” 

45. ”Renoveringsomkostningerne ved forlængelse af et felts levetid med 40 
år er angivet til 25 % af nyprisen. Dette er efter vores erfaringer meget lavt 
ansat. Prisforholdet mellem udendørs og indendørs felter har i øvrigt ændret 
sig, så indendørs felter nu er billigere end udendørs. Der bør laves en nøjere 
undersøgelse af disse forhold.” 
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46. ”Driftsomkostningerne for 132/150 kV kabler på 39.674 kr./km er be-
regnet som gennemsnittet af 491 km kabel med en samlet omkostning på 
19,5 mio. kr. Ser man dybere i tallene koster de 189 km. hos KE 98.656 
kr./km og de resterende 312 km. 900.000 kr. eller 3.000 kr./km. Årsagen til 
denne forskel er sandsynligvis, at de københavnske kabler er meget gamle 
oliefyldte kabler, hvorimod de øvrige kabler nyere PEX kabler. Omkostnin-
gerne ved de oliefyldte bør ikke indgå i driftsækvivalenten, da denne alene 
skal benyttes ved nyanlæg af kabler, hvor man ikke mere bruger oliefyldte 
kabler. Hvis der er behov for det kunne man lave to kategorier. Der bør la-
ves en nærmere undersøgelse af dette forhold.” 

47. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til pkt. 44: Standardprisen 
på en reinvestering af et transmissionsnet 132/150 kV-luftledningssystem 
(2-system) er pr. km kr. 1.900.000 i 2000-priser. Den levetidsforlængende 
investering er beregnet til at udgøre 26,3 pct. af en komplet reinvestering. 
Den levetidsforlængende investering koster dermed kr. 499.611 i 2000-
priser at gennemføre. 

48. 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 en levetidsforlængende investe-
ring i et 50-60 kV-luftledningsanlæg.   

49. Dette stemmer således overens med, at Energitilsynets sekretariat med 
inddragelse af Dansk Energi har beregnet, at en levetidsforlængende inve-
stering udgør ca. 50 pct. af en komplet reinvestering for et 50-60 kV-
luftledningsanlæg og ca.  25 pct. af en komplet reinvestering for et 132/150 
kV-luftledningsanlæg. 

50. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til pkt. 45: Andelen er be-
regnet ud fra et omfattende datagrundlag. Energitilsynets sekretariat har ik-
ke fundet grundlag for at konkludere, at den beregnede andel for felter er 
højere end ca. 25 pct. Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med be-
regningen af de sparede omkostninger til fornyelse endvidere ikke fundet 
grundlag for at ændre på standardpriserne i åbningsbalancen fra år 2000. 
Energitilsynets sekretariat har dermed ikke fundet grundlag for at ændre 
prisforholdet mellem hhv. udendørs og indendørs felter.      

51. Energitilsynets sekretariat bemærkninger til pkt. 46: Energitilsynets 
sekretariat er enig i, at det ville være muligt at opdele mange af de 38 an-
vendte aktivkategorier i en række yderligere aktivkategorier. Energitilsynets 
sekretariat har med bidrag fra COWI og med inddragelse af branchen imid-
lertid vurderet, at netselskabernes indberetninger ikke giver grundlag for 
yderligere at opdele de 38 anvendte aktivkategorier.  Dette skyldes, at en 
lang række af aktivkategorierne dermed ville blive baseret på uhensigts-
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mæssigt få observation, hvilket ikke ville medføre tilstrækkelig robusthed i 
estimaterne for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.  

52. Energitilsynets sekretariat bemærker endvidere, at sekretariatet for 
samtlige aktivkategorier har baseret beregningen af de gennemsnitlige 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på indberetninger for netselskaber-
nes eksisterende anlæg for de forskellige aktivkategorier.         

53. Energitilsynets sekretariat bemærker, at de beregnede værdier omtalt i 
pkt. 44, pkt. 45 og pkt. 46 er fastsat ud fra et omfattende datagrundlag. Net-
selskabernes indberetninger, som er lagt til grund for de beregnede værdier, 
udgør således en meget stor andel af den samlede netvolumen på de forskel-
lige spændingsniveauer. 

54.  Energitilsynets sekretariat har endvidere anmodet COWI om at kom-
mentere på Energinet.dks høringssvar. COWI har overfor Energitilsynets 
sekretariat oplyst, at COWI fortsat vurderer, at beregnede drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger samt omkostninger til fornyelse giver et retvisende 
billede af de faktiske omkostninger, som netselskaberne har til drift, vedli-
geholdelse og fornyelse for de forskellige aktivkategorier. 

55. Energitilsynets sekretariat har valgt at lægge resultatet af sekretariatets 
egne beregninger samt COWIs vurdering til grund. Energinet.dks bemærk-
ninger har i dette tilfælde således ikke givet anledning til en ændring i den 
opdaterede model for nødvendige nyinvesteringer.   

56. Energitilsynets sekretariat bemærker dog, at sekretariatet efter behov 
og mindst hvert tredje år skal vurdere om der grundet den teknologiske ud-
vikling mv. er behov for at justere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger-
ne, omkostningerne til fornyelse mv. i den opdaterede model for nødvendige 
nyinvesteringer. 
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Høringssvar fra 2. høringsrunde 

57. SEAS-NVE er ved mail af 27. maj 2010 fremkommet med to bemærk-
ninger til de beregnede sparede omkostninger til fornyelse på de lavere 
spændingsniveauer.  

For høje omkostninger til fornyelse  

58. SEAS-NVE finder de af Dansk Energi og Energitilsynets sekretariat be-
regnede værdier af sparede omkostninger til fornyelse bemærkelsesværdigt 
høje. 

59. SEAS-NVE fremhæver således, at de sparede omkostninger til fornyelse 
bør sættes til nul på lavere spændingsniveauer. 

60. Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at der ved en beregning af 
en forhøjelse af indtægtsrammen i forbindelse med en nødvendig nyinveste-
ring skal ske fradrag af de sparede omkostninger til fornyelse af luftled-
ningsanlæg, som et netselskab ville have haft, såfremt netselskabet skulle 
have drevet luftledningsnettet videre med uændret funktionalitet. 

61. Energitilsynets sekretariat finder det ikke realistisk, at et netselskab 
ville kunne have drevet et eksisterende luftledningsanlæg videre med uænd-
ret funktionalitet uden på et eller andet tidspunkt at skulle gennemføre leve-
tidsforlængende investeringer  

62. Energitilsynets sekretariat er dermed ikke enig i SEAS-NVEs be-
mærkning om, at fornyelsesomkostningen bør sættes til nul på de lavere 
spændingsniveauer.  

Vedr. søkabler 

63. SEAS-NVE udtrykker i sit høringssvar forbehold for estimaterne af de 
årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for søkabler. 

64. Energitilsynets sekretariat bemærker, at netselskaberne generelt har ind-
berettet drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for søkabler, som er bety-
deligt lavere end de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på hhv. kr. 
15.000 pr. år og kr. 20.000 pr. år, som netselskaberne får forøget deres ind-
tægtsramme med for søkabler.   

65. Energitilsynets sekretariat har på grundlag af rådgivning fra COWI  så-
ledes valgt at dele de forventede omkostninger til havari ud over søkabler-
nes levetid. Netselskaberne får i år uden havari dermed en betydelig højere 
årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning end netselskabernes faktiske 
omkostning til søkabler. I enkelte år med havari vil omkostningen til havari 
på den andens side være betydeligt højere end den drifts- og vedligeholdel-
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sesomkostning, som netselskaberne får forøget deres indtægtsramme med 
for søkabler.  

66. Det er derfor Energitilsynets sekretariat vurdering, at der med de fastsat-
te drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for søkabler er taget højde for 
samtlige af de forventede fremtidige omkostninger, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 15, stk.1. Energitilsynets sekretariat finder det derfor ikke 
retvisende at øge netselskabernes indtægtsramme yderligere ved havari, da 
netselskaberne således allerede har fået forøget deres indtægtsramme med 
den årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostning for søkabler, der indehol-
der omkostninger til havari.  

67. Energitilsynets sekretariat vil ud fra en konkret vurdering i enkelte sa-
ger vurdere SEAS-NVEs bemærkning vedr. søkabler i benchmarking-
modellen. 

68. SEAS-NVEs bemærkninger har således ikke givet anledning til en æn-
dring i Energitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
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Høringssvar fra 3. høringsrunde 

69. Dansk Energi er i sit høringssvar af 2. juni 2010 til Energitilsynets se-
kretariat fremkommet med bemærkninger til Energitilsynets sekretariats 
ændring af metoden til at beregne sparede omkostninger til fornyelse, jf. bi-
lag 11. 

70. Energitilsynets sekretariat har indsat sine bemærkninger i Dansk 
Energis høringssvar i bilag 4. 

 


