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Bilag 4.  
Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar 
 
Dansk Energi indgav høringssvar ved 1. høringsrunde, jf. bilag 5, og 3. høringsrunde, jf. bilag 11. 
Energitilsynet sekretariat har indsat sekretariatets bemærkninger til Dansk Energis høringssvar i 
dette høringsnotat.  
 
1. Dansk Energis høringssvar ved 1. høringsrunde 
”Dansk Energi skal hermed kvittere for modtagelsen af Energitilsynets udkast til afgørelse om op-
dateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer den 5. maj 
2010 og benytte muligheden for at afgive høringssvar hertil. 
 
Helt overordnet er det Dansk Energis opfattelse, at der med det foreliggende udkast til opdateret 
model etableres regulatorisk klarhed om det økonomiske grundlag for nødvendige nyinvesteringer.  
Det medfører i sig selv en væsentlig reduktion af den regulatoriske usikkerhed, der har hersket på 
området siden lovforslag L3 blev fremsat den 8. oktober 2008 og siden vedtaget som lov nr. 386 den 
20. maj 2009. Alene af den årsag er det Dansk Energis forventning, at en lang række foreløbigt 
afventende netanlægsprojekter atter vil blive taget op til overvejelse blandt net- og transmissions-
virksomhederne og deres bestyrelser. Det gælder navnlig anlægsprojekter under Kabelhandlings-
planen1, som siden planen blev afleveret til klima- og energiministeren i marts 2009 reelt har været 
sat i bero som følge af uklarhed om de økonomiske rammer for kabellægningen af 132-150 kV-
nettet. Også på de lavere spændingsniveauer har Dansk Energi kunnet konstatere en stagnation i 
realiseringen af anlægsprojekter i perioden siden ultimo 2008. 
 
De mange afventende anlægsprojekter udgør ikke alene en ulempe for elkunderne i form af øget 
risiko for ringere fremtidig kvalitet i leveringen. Også på mere overordnet samfundsøkonomisk ni-
veau er det særdeles kritisk, at mange netinfrastrukturinvesteringer har været tilbageholdt i en pe-
riode, hvor netop denne type investeringer ellers ville kunne bidrage til at reducere virkningerne af 
den omfattende afmatning i økonomien.  
 
Det er således Dansk Energis forhåbning, at den nu opdaterede model giver tilstrækkelig økono-
misk klarhed til, at de mange afventende anlægsprojekter i form af nødvendige nyinvesteringer kan 
vurderes på et realistisk grundlag. Dansk Energi kan imidlertid ikke indestå for, at modellen kon-
kret etablerer de nødvendige og tilstrækkelige økonomiske rammer for iværksættelsen af nødvendi-
ge nyinvesteringer, eftersom beslutninger om realisering af investeringer beror på en konkret afvej-
ning af økonomien i anlægsprojekterne i de enkelte virksomheders ledelser og bestyrelser og ikke 
mindst på, hvorvidt modellen giver kommercielt grundlag for, at den nødvendige investeringskapi-
tal kan mobiliseres via kapitalmarkederne. 
 
 
Det er endvidere Dansk Energis overordnede opfattelse, at Energitilsynets sekretariat siden decem-
ber 2009 har gennemført opdateringen af modellen i en struktureret og gennemsigtig proces med 
konstruktiv inddragelse af konsulenters, udvalgte net- og transmissionsvirksomheders og øvrige 
interessenters kompetencer, samt under saglig iagttagelse af balancen mellem kravet til en hastig 
afklaring på den ene side og hensynet til grundighed og afdækning af detaljer undervejs på den 
anden. Det er vores forhåbning, at et tilsvarende forløb kan blive etableret i forbindelse med ud-
formningen af en mere præcis vejledning til modellen og ansøgningsprocedurer for nødvendige 
nyinvesteringer.  
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Dansk Energi skal i det følgende knytte en række konkrete bemærkninger til det foreliggende udkast 
til afgørelse vedr. Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyin-
vesteringer (herefter benævnt ”tilsynsnotatet”)” 
 
 
Opdateringens delopgaver 
”Dansk Energi er enig i Energitilsynets sekretariats fortolkning af de delopgaver i forbindelse med 
opdateringen af modellen, der følger af lov nr. 386 af 20. maj 2005 samt af bekendtgørelse nr. 1227 
af 10. december 2009, som anført i tilsynsnotatets pkt. 37-38. Det er således Dansk Energis opfat-
telse, at Energitilsynet med det foreliggende udkast til afgørelse løser de regelgivne opgaver vedr. 
opdatering af modellen.” 
 
1. Opdaterede enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
”Som udgangspunkt giver datarepræsentationen på 87-89 pct. af netvolumen, jf. tilsynsnotatets pkt. 
79, grundlag for en formodning om, at resulterende værdier for modellens årlige drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger er repræsentative for branchen som helhed. Der kan imidlertid observeres 
særdeles høje variationskoefficienter i datasættet, hvilket indikerer tilstedeværelse af betydelige 
ekstremer i data. Dansk Energi kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om den af COWI 
benyttede metode til validering af data i tilstrækkeligt omfang har identificeret og kompenseret for 
disse ekstremer. Det kan dog konstateres, at COWI har gennemført en systematisk, trinvis kvalitets-
sikring af indberetningerne, jf. afsnit 2.5 i tilsynsnotatets bilag 3. Dansk Energi må på denne bag-
grund forudsætte, at der er gennemført en tilstrækkeligt effektiv datavalidering, og at de resulteren-
de værdier dermed udgør robuste estimater for net- og transmissionsvirksomhedernes gennemsnit-
lige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 
 
Værdierne for søkabler adskiller sig fra øvrige værdier ved, at de er fremkommet ved skøn, jf. til-
synsnotatets pkt. 87-94. Søkabler adskiller sig fra øvrige aktivkategorier ved, at stokastisk fore-
kommende fejl og havarier ofte er forbundet med voldsomme udbedringsomkostninger. Det er der-
for vanskeligt at operere med robuste estimater for gennemsnitlige, årlige drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger for søkabler. Dansk Energi forudsætter i den forbindelse, at Energitilsynet efter 
anmodning vil foretage en konkret vurdering i tilfælde af fejl og havarier på søkabler, og på denne 
baggrund meddele en berørt net- eller transmissionsvirksomhed midlertidig forhøjelse af regule-
ringsprisen/rådighedsbeløbet til dækning af ekstraordinære udbedringsomkostninger, samtidigt 
med at disse omkostninger undtages fra benchmarking. 
 
For grunde og bygninger er der ligeledes opgjort gennemsnitlige, årlige drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger. Der kan imidlertid være væsentlige forskelle i virksomhedernes reelle omkostnin-
ger hertil alene på baggrund af store regionale forskelle i husleje- og ejendomskatteniveauer. Så-
danne strukturelle forskelle bør kunne indgå i grundlaget for Energitilsynets konkrete vurderinger 
af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer.” 
 
Boks 1. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at der er foretaget en tilstrækkelig datavalidering til at 
opnå robuste estimater for drifts- og vedligeholdelsesomkostningen for forskellige aktivkategorier. 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at netselskaberne generelt har indberettet drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger for søkabler, som er betydeligt lavere end de drifts- og vedligeholdelses-
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omkostninger på hhv. kr. 15.000 pr. år og kr. 20.000 pr. år, som netselskaberne får forøget deres 
indtægtsramme med for søkabler. Energitilsynets sekretariat har således valgt at dele de forventede 
omkostninger til havari ud over søkablernes levetid. Netselskaberne vil i år uden havari dermed få 
en betydeligt højere årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning end netselskabernes faktiske om-
kostning til søkabler. I enkelte år med havari vil omkostningen til havari på den anden side være 
højere end den drifts- og vedligeholdelsesomkostning, som netselskaberne får forøget deres ind-
tægtsramme med for søkabler.  
 
Det er derfor Energitilsynets sekretariats vurdering, at der med de fastsatte drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger for søkabler er taget højde for samtlige af de forventede fremtidige omkostninger, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 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 vedligeholdelsesomkost-
ning for søkabler indeholdende den gennemsnitlige årlige omkostning til havari.  
 
Energitilsynets sekretariat vil i forbindelse med konkrete ansøgninger om fritagelse af ekstraordi-
nære omkostninger fra benchmarking-modellen tage stilling til, hvorvidt de konkrete hændelser 
lever op til kriterierne for fritagelse. 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at der forekommer en lang række faktorer, som giver net-
selskaberne forskellige rammevilkår. F.eks. er huslejen formentlig højere i city end i land, hvilket 
medfører, at drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for grunde og bygninger er højere i city end i 
land. Netselskaber i forskellige regioner vil dermed være underlagt forskellige fordyrende ramme-
vilkår.  
 
Grundet mangelfuldt datagrundlag har det ikke været muligt at foretage en fyldestgørende analyse 
de af forskellige fordyrende rammevilkårs effekt på netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger. 
 
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 vedligeholdelsesomkost-
ningerne mellem city, by og land. 
 
Det er dog Energitilsynets sekretariats vurdering, at virkningen af de forskelligartede rammevilkår 
til en vis grad må forventes at udligne sig mellem netselskaber, da forskellige netselskaber som 
nævnt er underlagt forskellige rammevilkår. Netselskabernes indberetninger fra områder med f.eks. 
relativ høj husleje og ejendomsskatteniveau indgår endvidere i datagrundlaget for fastsættelsen 
drifts- og vedligeholdelsesomkostningen for grunde og bygninger. 
 
Sekretariatet hæfter sig endvidere ved, at det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 7 bl.a. 
fremgår, at ”For kabelanlæg og andre nødvendige nyinvesteringer fastsætter Energitilsynet alene 
forventede gennemsnitlige omkostninger til drift og vedligeholdelse”. (sekretariatets understreg-
ning) 
 
Endelig bemærker sekretariatet, at det af lovbemærkningerne til L386 ifølge betænkningen fremgår 
at ”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 
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at anvende andre værdier i beregningerne for konkrete anlæg”. 
 
Det er derfor Energitilsynets sekretariats samlede vurdering, at sekretariat har fastsat retvisende 
gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for netselskabernes forskellige aktivkate-
gorier.  
 
Energitilsynets sekretariat finder derfor ikke grundlag for yderligere at korrigere for forskelle i 
ejendomsskatter mv. i den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. 
 
Dansk Energis bemærkning vedr. estimaterne for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger giver 
således ikke anledning til ændring i Energitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
 
 
2. Udvikling i enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
”Dansk Energi har grundlæggende forståelse for hypotesen om en vis progression i drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostningerne over et aktivs levetid. Denne hypotese er i tilsynsnotatet omsat til en 
række fælles profiler for aktivkategorier, jf. pkt. 98-104. Imidlertid synes repræsentativiteten af de 
indberettede profiler ikke at være adresseret i tilsynsnotatet. Der er således ikke grundlag for at 
vurdere den samlede validitet af de resulterende profiler. Dansk Energi opfordrer derfor til, at re-
præsentativiteten af de indberettede profiler inddrages i grundlaget for vurderingen af, om der reelt 
kan identificeres en signifikant aldersafhængig progression i enhedsomkostningerne for de pågæl-
dende kategorier. Derudover kan tilsynsnotatet med fordel udbygges med en mere præcis beskrivel-
se af, hvorledes aldersprofilen indgår i modellen.” 
 
Boks 2. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat er enig i Dansk Energis bemærkning vedr. validiteten af aldersprofiler-
ne. Energitilsynets sekretariat har derfor undladt at anvende aldersprofiler i den endelige opdatere-
de model for nødvendige nyinvesteringer. 
 
 Dansk Energi bemærkninger har dermed givet anledning til en ændring i den opdaterede økonomi-
ske model for nødvendige nyinvesteringer.   
 
 
3. Opdaterede standardlevetider 
”De opgjorte gennemsnitlige standardlevetider synes robuste ud fra indkomne data, og korrektio-
nen for de tre konkret vurderede aktivkategorier synes velbegrundet, jf. afsnit 6.1 i tilsynsnotatets 
bilag 3. I den forbindelse bemærkes det, at anlæg i kystnære områder kan være udsat for saltpå-
virkning i en sådan grad, at levetiden reduceres signifikant i forhold til gennemsnittet. Dokumen-
terbare, signifikante reduktioner i levetiden for sådanne stærkt korrosionsudsatte anlæg bør kunne 
indgå i grundlaget for Energitilsynets konkrete vurderinger af forhøjelser ved nødvendige nyinve-
steringer.  
 
Dansk Energi bemærker endvidere, at foreløbige indikationer i branchen peger i retning af, at leve-
tider på smart grid udstyr er på omkring 10 år, svarende til levetiden på kritiske elementer af hard- 
og software i dette udstyr. For nærværende bør dette ikke føre til rettelser i de opgjorte standardle-
vetider, men i forbindelse med en opdatering af modellen bør der være ekstra fokus på dette for-
hold.” 
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Boks 3. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Sekretariatet henviser indledningsvis til sekretariatets svar i boks 1.  
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at standardlevetiderne er beregnet ud fra et omfattende data-
materiale. COWI finder de beregnede standardlevetider som værende retvisende for netselskaber-
ne. Netselskabernes indberetninger fra områder med høj korrosion indgår således i datagrundlaget 
for fastsættelsen standardlevetiderne for de forskellige aktivkategorier.  Energitilsynets sekretariat 
bemærker, at der er rimelig konsensus mellem netselskaberne omkring de standardlevetider, som 
netselskaberne har indberettet til Energitilsynets sekretariat.  
 
Det er Energitilsynets sekretariat vurdering, at sekretariat har fastsat retvisende gennemsnitlige 
standardlevetider for netselskabernes forskellige aktivkategorier, jf. indtægtsrammebekendtgørel-
sen, § 15, stk. 6.  
 
Dansk Energis bemærkning vedr. korrosion giver således ikke anledning til ændring i Energitilsy-
nets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
 
 
4. Beregning af kassationsværdier for de enkelte aktivkategorier 
”Dansk Energi er enig i vurderingen af kassationsværdiers relevans for de 5 identificerede aktivka-
tegorier, jf. pkt. 111 og afsnit 8 i tilsynsnotatets bilag 3. 
 
Energitilsynets sekretariat vurderer to metoder til værdiansættelse af kassationsværdier, jf. pkt. 
113-118 samt pkt. 183-186, og konkluderer, at aktivers kassationsværdi må dokumenteres ud fra 
net- og transmissionsvirksomhedernes indhentning af skriftlige tilbud på erstattede anlæg, jf. pkt. 
120 og pkt. 184. 
 
Denne metode er imidlertid vanskelig at administrere, idet afregningen af anlægsskrot typisk ikke 
sker på baggrund af anlægsspecifikke aftaler, men i praksis ofte sker under en generel rammeaftale 
med en vognmand eller skrothandler om bortskaffelse af anlægsskrot. Net- og transmissionsvirk-
somhederne er, jf. elforsyningslovens § 46, generelt forpligtede til - og har selv økonomisk interesse 
i - at markedsudsætte kommercielle aftaler med andre aktører. Således er en rammeaftale om af-
regning af anlægsskrot eller anden konkret aftale om bortskaffelse af anlægsskrot også indgået på 
markedsvilkår. 
 
Dertil kommer, at endelig demontering og afregning af skrot typisk finder sted nogen tid efter idrift-
sættelsen af nyanlægget, og dermed efter indgivelse af ansøgning om forhøjelse af regulerings-
pris/rådighedsbeløb som følge af den nødvendige nyinvestering. Det ville således være 
uhensigtsmæssigt, hvis den meddelte forhøjelse skulle afvente bortskaffelsen og afregningen af me-
talskrot. 
 
Dansk Energi foreslår derfor, at kassationsværdien ganske enkelt dokumenteres i form af en kon-
kret redegørelse for de afregningsprincipper, der ligger til grund for fastsættelsen af den ved an-
søgningen oplyste kassationsværdi, jf. i øvrigt elforsyningslovens § 46, stk. 2. 
 
Endvidere bemærkes det, at kassationsværdien i mange tilfælde kan være negativ, idet der udover 
transportomkostninger ofte er forbundet væsentlige miljøomkostninger med bortskaffelsen af skrot. 
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I alle tilfælde forudsættes kassationsværdien indregnet i de samlede demonteringsomkostninger, 
som oplyses i forbindelse med ansøgningen om forhøjelse af reguleringspris/rådighedsbeløb ved en 
nødvendig nyinvestering, der erstatter et eksisterende anlæg.” 
 
Boks 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at sekretariatet skal modregne kassationsværdien af det er-
stattede anlæg i den forhøjelse, som et netselskab modtager i forbindelse med en nødvendig nyin-
vestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 5. Af lovbemærkningerne til L386 ifølge 
betænkningen fremgår det bl.a. at ”Alle tillæg og fradrag opgøres på tidspunktet for idriftsættelsen 
af det nødvendige nyanlæg, der er tidspunktet for forhøjelsen af indtægtsrammen.”  Kassations-
værdien for det erstattede anlæg skal dermed efter Energitilsynets sekretariats vurdering være op-
gjort, når et netselskab ansøger om godkendelse af en nødvendig nyinvestering.  
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at sekretariatet ikke kræver, at et netselskab rent faktisk bort-
skaffer og afregner det erstattede anlæg før netselskabet kan få behandlet en ansøgning om god-
kendelse af en nødvendig nyinvestering. Energitilsynets sekretariat kræver alene, at netselskabet 
indhenter et skriftligt tilbud på værdien af det erstattede anlæg.  
 
Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at netselskaberne vil kunne være i stand til at indhen-
te et skriftligt tilbud på det erstattede anlæg af en vognmand eller skrothandler inden selskabet an-
søger om godkendelse af en nødvendig nyinvestering. En kabellægning af en luftledning er således 
en længerevarende proces. Et netselskab har dermed god tid til at lave en aftale med en vognmand 
eller skrothandler omkring udarbejdelsen af en skriftlig vurdering af værdien af det erstattede an-
læg. 
 
Endeligt bemærker Energitilsynets sekretariat, at transportomkostninger mv. forbundet med bort-
skaffelse af skrot, som skader miljøet, er en del af demonteringsomkostningerne, som der også 
bliver taget højde for i den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Kassationsværdien 
angiver alene den værdi, som det erstattede anlæg kan sælges for, når omkostningerne til demonte-
ring, herunder transport af farligt skrot mv. er trukket fra. Kassationsværdien kan dermed ikke væ-
re negativ. 
 
Dansk Energis bemærkning vedr. kassationsværdien giver således ikke anledning til ændring i 
Energitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
 
5. Beregning af sparede omkostninger til fornyelse 
”Dansk Energi finder, at den udviklede metode til at modregne omkostninger til hypotetisk fornyel-
se af anlæg, der erstattes af nødvendige nyinvesteringer, jf. pkt. 123-135, pkt. 175-178 samt afsnit 9 
i tilsynsnotatets bilag 3, er i overensstemmelse med både ordlyden og intentionen i § 70, stk. 2 efter 
lov nr. 386 af 20. maj 2009 samt § 15, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 1227 af 10. december 2009. 
 
Dansk Energi anerkender således den udviklede metode som brugbart instrument til at opgøre de 
lovbundne modregninger i meddelte forhøjelser af reguleringspriser/rådighedsbeløb for nødvendi-
ge nyinvesteringer, der erstatter eksisterende luftledningsanlæg. 
 
I eksemplet, jf. tilsynsnotatets boks 1 og tabel 5, samt i den økonomiske model, jf. tilsynsnotatets 
bilag 4, benyttes en fast inflationskorrektion på 3 pct. p.a.. Dansk Energi forudsætter, at standard-
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priserne i den endeligt vedtagne model vil blive inflateret med samme indeks som ved fastlæggelsen 
af virksomhedernes åbningsbalancer, jf. bilag 3 til bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001.” 
 
Boks 5. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at de levetidsforlængende investeringer ikke nødvendigvis 
ville være foretaget fuldt ud på det tidspunkt, hvor den nødvendige nyinvestering bliver idriftsat.  
 
Såfremt et netselskab skulle have gennemført en levetidsforlængende investering i 2012, men i 
stedet vælger at gennemføre en nødvendig nyinvestering i 2010, skal Energitilsynets sekretariat 
således fratrække den sparede investering til fornyelse i 2012 fra den forhøjelse, som netselskabet 
modtager ved den nødvendige nyinvestering.  Energitilsynets sekretariat skal i 2010 dermed fast-
sætte prisen for den levetidsforlængende investering i 2012. Det kan dermed ikke lade sig gøre at 
anvende det beskrevne prisindeks til at fastsætte prisen for den levetidsforlængende investering i 
år, der endnu ikke er forekommet som f.eks. 2012, da dette prisindeks indeholder oplysninger om 
prisudviklingen i tidligere år, og dermed ikke information om den forventede inflation i fremtiden.  
 
Dansk Energis bemærkning vedr. prisudviklingen giver således ikke anledning til ændring i Ener-
gitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
 
 
6. Levetidsforlængende investeringer efter år 2000 
”Dansk Energi er enig i princippet om, at den regulatoriske restlevetid på et erstattet anlæg kan 
forlænges efter en konkret vurdering, såfremt en net-/transmissionsvirksomhed kan levere tilstræk-
kelig teknisk/økonomisk dokumentation herfor, jf. pkt. 138. 
 
Energitilsynets sekretariat synes imidlertid at indsnævre muligheden for revurdering af restleveti-
der til tilfælde, hvor der konkret er foretaget levetidsforlængende foranstaltninger, jf. pkt. 137 og 
139. 
 
I forbindelse med fastsættelsen af åbningsbalancerne pr. 1. januar 2000 indberettede virksomhe-
derne forventet restlevetid på de enkelte anlæg. I sagens natur er der her tale om vurderinger og 
skøn, som nu er 10 år gamle. En virksomheds teknisk/økonomiske optimering af netdriften og be-
slutning om eventuel udskiftning af et anlæg beror imidlertid altid på en konkret vurdering af den 
aktuelle tilstand af anlægget og af den aktuelt forventede restlevetid. Der bør derfor åbnes mulig-
hed for, at restlevetiden kan revurderes både som følge af gennemførte levetidsforlængende foran-
staltninger og som følge af, at anlæggets aldring er mere eller mindre fremskreden end oprindeligt 
forventet. Det er klart, at der i givet fald skal udarbejdes teknisk/økonomisk dokumentation for en 
sådan opdateret vurdering af et anlægs restlevetid.”  
 
Boks 6. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat finder ikke, at der i elforsyningsloven eller de tilhørende bekendtgørel-
ser er hjemmel til at opskrive levetiden for netselskabernes forskellige aktiver set i forhold til de 
levetider, som netselskaberne oplyste i forbindelse med deres åbningsbalancer for 2000. 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker endvidere, at netselskaberne i forbindelse med åbningsbalan-
cerne fik tilladelse til at opskrive aktivernes forventede levetid og dermed genopskrive værdi af 
anlæg, der var enten helt eller delvist afskrevet.   
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Derudover bemærker Energitilsynets sekretariat, at der er rimelig overensstemmelse mellem de 
forventede levetider som Energitilsynets sekretariat har beregnet ud fra netselskabernes indberet-
ninger, og de standardlevetider, der blev fastsat i forbindelse med netselskabernes åbningsbalancer 
for 2000.  Det er således bemærkelsesværdigt, hvis netselskabernes anlæg uden levetidsforlængen-
de investeringer kan opnå en længere levetid uden, at netselskaberne generelt har indberettet en 
markant længere levetid for deres anlæg. Såfremt netselskabernes anlæg uden levetidsforlængende 
investeringer kan holde længere end fastsat i netselskabernes åbningsbalancer, burde dette således 
afspejle sig i markant højere standardlevetider for disse anlæg i den opdaterede økonomiske model 
for nødvendige nyinvesteringer end i netselskabernes åbningsbalancer. Dette er ikke tilfældet.  
 
Energitilsynets sekretariat finder det på dette grundlag ikke rimeligt overfor forbrugerne, at net-
selskaberne får mulighed for at forlænge levetiden af deres aktiver uden, at netselskaberne har gen-
nemført dokumenterbare levetidsforlængende investeringer. 
 
Dansk Energis bemærkning vedr. restlevetiden giver således ikke anledning til ændring i Energitil-
synets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
 
 
7. Pristalsregulering af nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
evt. sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt nye indtægter 
”Dansk Energi anerkender princippet om, at meddelte forhøjelser af reguleringspri-
ser/rådighedsbeløb følger den almindelige pristalsregulering, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1227 af 
10. december 2009. Det må dog være en forudsætning, at princippet som beskrevet i pkt. 155-160 
samt i pkt. 189-192 administreres smidigt og enkelt, således at administrationen af denne del ikke i 
sig selv medfører unødig regulatorisk usikkerhed for net- og transmissionsvirksomhederne om det 
fremtidige indtægtsgrundlag ved nødvendige nyinvesteringer. Dansk Energi opfordrer derfor til, at 
eksemplet i tilsynsnotatet, jf. pkt. 156-158, udbygges med et konkret eksempel på administrationen 
af denne del af forhøjelsen, så det fremgår, at det beskrevne princip vil blive administreret smidigt 
og enkelt.” 
 
Boks 7. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at de nye drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, evt. spa-
rede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt nye indtægter vil blive pristalsreguleret med 
reguleringsprisindekset på fuldstændig samme måde som netselskabernes generelle indtægtsram-
mer.  Det er derfor Energitilsynets sekretariats vurdering, at dette vil kunne administreres smidigt, 
og at denne ændring dermed ikke vil føre til unødig regulatorisk usikkerhed mv.  
 
Dansk Energis bemærkning vedr. pristalsregulering giver således ikke anledning til ændring i 
Energitilsynets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
 
 
8. Forrentning af den nødvendige nyinvestering 
”Energitilsynets sekretariat har overvejet, om det ville være mere retvisende med jævne mellemrum 
at revurdere forrentningssatsen frem for som nu, hvor den fastlåses for hele nyinvesteringens løbe-
tid på tidspunktet for idriftsættelsen af nyanlægget, jf. pkt. 161-167 samt 193-195. Energitilsynets 
sekretariat når imidlertid frem til en konklusion om at fastholde den nuværende fastlåsning af for-
rentningssatsen på idriftsættelsestidspunktet.  
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Det er Dansk Energis vurdering, at en revurdering hvert 10. år ville give et mere retvisende billede 
af net- og transmissionsvirksomhedernes reelle finansieringer af anlægsinvesteringer, og samtidigt 
ville en sådan periodisk revurdering reducere risikoen for strategisk adfærd i forhold til valg af 
idriftsættelsestidspunkt. Dansk Energi opfordrer derfor til at tage denne del af afgørelsen op til 
fornyet overvejelse. Det skal dog samtidigt bemærkes, at strukturelle ændringer i renteniveauet in-
direkte vil blive korrigeret via den løbende pristalsregulering af reguleringspriser/rådighedsbeløb, 
herunder af meddelte forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer.” 
 
Boks 8. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at en nødvendig nyinvestering skal forrentes med den lange 
byggeobligationsrente plus 1 procentpoint på idriftsættelsestidspunktet, jf. indtægtsrammebekendt-
gørelsens § 15, stk. 3. Det vil dermed kræve en ændring af indtægtsrammebekendtgørelsen, hvis 
Energitilsynets sekretariat med jævne mellemrum skal kunne revurdere forrentningen af en nød-
vendig nyinvestering.  
 
Sekretariatet er enig i, at såfremt netselskaberne i højere grad finansierer sig vha. af korte lån end 
med lån over længere perioder ville det være relevant med jævne mellemrum at revurdere forrent-
ningen af en given nødvendig nyinvestering. Dette kunne således være hvert 5. eller 10. år. 
 
Det er imidlertid Energitilsynets sekretariats vurdering, at netselskaberne generelt har adgang til 
30-årige lån. Såfremt netselskaberne kan optage mangeårige fastforrentede lån vil investeringens 
forrentning med den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint over hele investeringens le-
vetid stemme rimeligt overens med de finansieringsmuligheder, som netselskaberne kan anvende. 
 
Ud fra en samlet betragtning, er det Energitilsynets sekretariats vurdering, at det vil være hen-
sigtsmæssigt fortsat at fastlåse forrentningen på niveauet for den lange byggeobligationsrente plus 
1 procentpoint til at forrente nødvendige nyinvesteringer, da dette giver netselskaberne en sikker-
hed vedr. forrentningen af den nødvendige nyinvestering over hele investeringens levetid.  
 
Dansk Energis bemærkning vedr. forrentning giver således ikke anledning til ændring i Energitil-
synets sekretariats indstilling i Tilsynsnotatet. 
 
 
9. Den økonomiske model 
”Dansk Energi har i høringsperioden påpeget enkelte fejl og uhensigtsmæssigheder i opbygningen 
af den økonomiske model jf. tilsynsnotatets bilag 4. De konstaterede fejl og uhensigtsmæssigheder 
knytter sig hovedsageligt til følgende forhold: 
 

• Relationerne mellem alder, restlevetid og fremtidige driftsomkostninger 
• Normeringen af anlægsudgifter og demonteringsomkostninger 
• Tidspunkt for idriftsættelse ctr. tidspunkt for investeringens påbegyndelse 

 
Disse fejl og uhensigtsmæssigheder medfører, at modellen i sin nuværende form ikke fører til kor-
rekte resultater, og de forudsættes derfor rettet i den endeligt vedtagne model. Dansk Energi kon-
staterer endvidere, at outputtet fra den økonomiske model er ”Tilladt stigning i årlig indtægt”. Det 
bemærkes, at Energitilsynet forhøjer reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet som følge af nødven-
dige nyinvesteringer, jf. § 15, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1227 af 10. december 2009. Dansk Energi 
forudsætter derfor, at outputtet fra den økonomiske model differentieres mht. forhøjelser af hhv. 
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reguleringspriser eller rådighedsbeløb. I den forbindelse bemærkes, at grundlaget for beregningen 
af reguleringsprisen er de driftsmæssige indtægter i 2004, divideret med den leverede mængde i 
2004, jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1227 af 10. december 2009. 
 
Udgangspunktet for beregningen af forhøjelsen af en reguleringspris som følge af en nødvendig 
nyinvestering er således den leverede mængde i 2004, medmindre nyinvesteringen i sig selv 
medfører øget leveringsomfang, fx ved en nødvendig nyinvestering i et helt nyt forsyningsområde.” 
 
Boks 9. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at sekretariatet løbende har været i dialog med Dansk Energi 
omkring ombygningen af den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Energitilsynets 
sekretariat har diskuteret modellen igennem med Dansk Energi. På baggrund af denne diskussion 
har Energitilsynets sekretariat foretaget små justeringer af modellen, jf. Dansk Energis bemærk-
ninger ovenfor. 
 
Energitilsynets sekretariat sendte ved mail af 26. maj 2010 en justeret version af den opdaterede 
model i høring hos netselskaberne. Netselskaberne og Dansk Energi har dermed haft mulighed for 
at fremkomme med bemærkninger til den justerede version af regnearket med den opdaterede mo-
del for nødvendige nyinvesteringer. 
 
 
10. Vejledning og ansøgningsprocedurer 
”Dansk Energi anbefaler, at Energitilsynet i direkte forlængelse af den foreliggende afgørelse ud-
færdiger en præcis vejledning om formkrav til ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer. Dette 
med henblik på at effektvisere både net-/transmissionsvirksomhedernes og Energitilsynets procedu-
rer i forbindelse med udfærdigelsen og administrationen af ansøgninger og meddelte forhøjelser. 
 
En sådan vejledning bør endvidere indeholde en tentativ tidslinje for et komplet ansøgningsforløb, 
startende med angivelse af mulighederne for anmodning om forhåndstilkendegivelse/vejledende 
udtalelse og afsluttende med eksempler på administrationen og håndhævelsen af meddelte forhøjel-
ser af reguleringspriser/rådighedsbeløb.  
 
Dansk Energi bidrager gerne til udfærdigelsen af en vejledning. Flere medlemsvirksomheder har 
ligeledes tilkendegivet, at de stiller sig til rådighed for drøftelser af indholdet og udformningen af 
en præcis vejledning.” 
 
Boks 10. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat vil hurtigst muligt udarbejde en præcis vejledning om formkrav til an-
søgninger om nødvendige nyinvesteringer. Et udkast vil komme i høring hos branchen. 
 
Som en del af denne vejledning er Energitilsynets sekretariat åben overfor at lave en tentativ 
tidslinje for et komplet ansøgningsforløb. Energitilsynets sekretariat bestræber sig på at behandle 
indkomne ansøgninger så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingstiden vil dog afhænge af behovet for 
at indhente supplerende oplysninger og yderligere dokumentation. 
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11. Sammenhæng med benchmarking og effektiviseringskrav 
”Dansk Energi er enig i COWIs betragtninger vedr. relationen mellem de nu opdaterede enheds-
omkostningsækvivalenter til brug ved nødvendige nyinvesteringer og de omkostningsækvivalenter, 
der benyttes i benchmarking-modellen. COWI anfører således i afsnit 2.4.1 i tilsynsnotatets bilag 3: 
 

”Opsplitningen i de nye aktivkategorier, samt udeladelse af indirekte omkostninger og 
teknisk-økonomiske administrative omkostninger i drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ningerne, medfører udregning af andre driftsækvivalenter end de, der anvendes i 
benchmarking-modellen, da selskaberne anvender forskellige metoder til opdeling af 
de direkte og indirekte driftsomkostninger. Dette betyder, at driftsækvivalenterne an-
vendt til den økonomiske regulering af selskabernes nødvendige nyinvesteringer ikke 
umiddelbart kan anvendes i benchmarking-modellen.” 

 
Dansk Energi indgår i den forbindelse gerne i videre drøftelser vedr. en evt. efterfølgende tilpas-
ning af de nu opdaterede omkostningsækvivalenter til benchmarking-modellen.” 
 
Boks 11. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat er enig med Dansk Energi i, at det er relevant at undersøge muligheden 
for at opnå en højere sammenhæng mellem den økonomiske regulering af nødvendige nyinveste-
ringer og benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet. 
  
Energitilsynets sekretariat overvejer således i øjeblikket om det på et senere tidspunkt vil være me-
re retvisende at anvende de opdaterede aktivkategorier samt deres tilhørende omkostningsækviva-
lenter i benchmarking-modellen. I så fald vil Dansk Energi blive inddraget i drøftelserne af, hvor-
ledes omkostningsækvivalenterne kan blive tilpasset til benchmarking-modellen.  
 
 
2. Dansk Energis høringssvar ved 3. høringsrunde 
 
”Dansk Energi har modtaget Energitilsynets seneste udkast til justering af tidligere udmeldte meto-
de (jf. Energitilsynets høringsnotat af 3. maj 2010) til opgørelse af fornyelsesomkostninger i model-
len til behandling af nødvendige nyinvesteringer, der erstatter eksisterende luftledningsanlæg. Den 
nu udmeldte metode indebærer, at der foretages et større fradrag for (hypotetiske) fornyelsesom-
kostninger end tilfældet var efter den først udmeldte metode. Forskellen vurderes samlet set at ud-
gøre i størrelsesordenen DKK 400-500 mio., hvilket dermed udgør en forringelse af den samlede 
økonomi ved kabellægning af eksisterende luftledninger. 
 
Denne forringelse til trods er det Dansk Energis forhåbning, at den nu opdaterede model giver til-
strækkelig økonomisk klarhed til, at nødvendige nyinvesteringer kan vurderes på et realistisk 
grundlag. Dansk Energi kan fortsat ikke indestå for, at modellen konkret etablerer de nødvendige 
og tilstrækkelige økonomiske rammer for iværksættelsen af nødvendige nyinvesteringer, eftersom 
beslutninger om realisering af investeringer beror på en konkret afvejning af økonomien i anlægs-
projekterne i de enkelte virksomheders ledelser og bestyrelser og ikke mindst på, hvorvidt modellen 
giver kommercielt grundlag for, at den nødvendige investeringskapital kan mobiliseres via kapital-
markederne.” 
 
”Dansk Energi tager den nu udmeldte metode til efterretning og vi noterer os i den forbindelse, at 
Energitilsynet - helt naturligt - forpligter sig til at foretage en konkret vurdering mht. fastlæggelsen 
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af restlevetiden af erstattede anlæg og dermed fastlæggelsen af det tidspunkt, hvorfra sparede for-
nyelsesomkostninger indregnes i modellen.” 
 
Boks 12. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Sekretariatet bemærker indledningsvis, at udgangspunktet for den udmeldte metode er, at de leve-
tidsforlængende investeringer ville være påbegyndt på samme tidspunkt som den nødvendige ny-
investering idriftsættes. 
 
I denne sammenhæng bemærker Energitilsynets sekretariat, at de levetidsforlængende investerin-
ger ifølge tilkendegivelser fra branchen som udgangspunkt bliver gennemført årligt. 
 
Sekretariatet er imidlertid enig med Dansk Energi i, at såfremt et netselskab kan dokumentere, at 
netselskabet enten har et relativt nyt luftledningsanlæg eller at netselskabet inden for de seneste år 
har gennemført ekstraordinært store levetidsforlængende investeringer, vil Energitilsynets sekreta-
riat ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om de levetidsforlængende investeringer først skul-
le have været gennemført på et senere tidspunkt end ved idriftsættelsen af den nødvendige nyinve-
stering. 
 
Da tilkendegivelser fra branchen indikerer, at netselskaberne løbende gennemfører levetidsforlæn-
gende investeringer, finder Energitilsynets sekretariat det rimeligt at antage, at et netselskab mak-
simalt kan undlade at gennemføre levetidsforlængende investeringer i en periode på 10 år.   
 
Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at det er det enkelte netselskab, der i forbindelse med 
ansøgningen om godkendelse af en nødvendig nyinvestering skal kunne redegøre for, at netselska-
bets luftledningsnet enten er relativt nyt eller at netselskabet har gennemført ekstraordinært store 
omkostninger levetidsforlængende investeringer i luftledningsanlægget.     
 
”Det bemærkes, at Dansk Energi ikke har haft lejlighed til at kommentere en opdateret regnearks-
model, hvori den seneste metodejustering er indarbejdet.” 
 
Boks 13. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at Dansk Energi og Energitilsynets sekretariat af flere 
omgange har drøftet regnearket indeholdende den opdaterede model. Dansk Energi har dermed 
løbende fået mulighed for at komme med kommentarer og forslag til rettelser.  
 
Derudover sendte Energitilsynets sekretariat ved mail af 1. juni en detaljeret beskrivelse af den nye 
metode i høring hos Dansk Energi. Det er derfor sekretariatets opfattelse, at Dansk Energi har haft 
tilstrækkelig mulighed for at komme med bemærkninger til den opdaterede metode til at fastsætte 
omkostningerne til fornyelse.  
 
”Endelig skal Dansk Energi erindre om, at der til brug for inflationskorrektion af investeringsud-
gifter er defineret et retvisende indeks i bilag 3 til bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001. 
Dansk Energi forudsætter således, at dette indeks benyttes til inflatering af fornyelsespriser. I øvrigt 
henvises til Dansk Energis høringssvar af 19. maj 2010.” 
 
Boks 13. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at reguleringsprisindekset er udviklet specifikt til at regulere 
netselskabernes reguleringspris og rådighedsbeløb. Omkostninger til reinvesteringer og dermed 
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også levetidsforlængende investeringer i eksisterende elforsyningsanlæg er indeholdt i netselska-
bernes indtægtsrammer. Omkostningerne til reinvesteringer og levetidsforlængende investeringer 
bliver dermed pristalsreguleret med reguleringsprisindekset. 
 
Energitilsynets sekretariat finder det dermed hensigtsmæssigt og mest retvisende kun at anvende 
reguleringsprisindekset til at pristalsregulere netselskabernes sparede levetidsforlængende investe-
ringer, da de levetidsforlængende investeringer indeholdt i netselskabernes indtægtsrammer også 
bliver pristalsreguleret med reguleringsprisindekset. 
 
Energitilsynets sekretariat vil således beregne den forventede inflation i fremtiden med udgangs-
punkt i udviklingen i reguleringsprisindekset. Sekretariatet vil dermed løbende revurdere den for-
ventede udvikling i reguleringsprisindekset. 
 
 
 


