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Høring af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr . Opdateret økonomisk 
model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige  nyinvesteringer 

Dansk Energi skal hermed kvittere for modtagelsen af Energitilsynets udkast til afgørelse  
om opdateret 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 opdate-
ret model etableres regulatorisk klarhed om det økonomiske grundlag for nødvendige nyinve-
steringer. 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 transmissionsvirksomhederne og deres bestyrelser. Det gælder navnlig anlægs-
projekter under Kabelhandlingsplanen1, som siden planen blev afleveret til klima- og energi-
ministeren 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 samfunds-
økonomisk niveau er det særdeles kritisk, at mange netinfrastrukturinvesteringer har været  
tilbageholdt i en periode, 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 øko-
nomisk klarhed til, at de mange afventende anlægsprojekter i form af nødvendige nyinvesterin-
ger kan vurderes på et realistisk grundlag. Dansk Energi kan imidlertid ikke indestå for, at mo-
dellen konkret etablerer de nødvendige og tilstrækkelige økonomiske rammer for iværksættel-
sen af nødvendige nyinvesteringer, eftersom beslutninger om realisering af investeringer beror 
på en konkret afvejning af økonomien i anlægsprojekterne i de enkelte virksomheders ledelser 
og bestyrelser og ikke mindst på, hvorvidt modellen giver kommercielt grundlag for, at den nød-
vendige investeringskapital kan mobiliseres via kapitalmarkederne. 
 

                                                
1 Se: http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/853DF2BE-2379-4997-BB88-689F7958E49E/0/Kabelhandlingsplanapril2009.pdf  



 
 

  

 

2 

Det er endvidere Dansk Energis overordnede opfattelse, at Energitilsynets sekretariat siden 
december 2009 har gennemført opdateringen af modellen i en struktureret og gennemsigtig 
proces med konstruktiv inddragelse af konsulenters, udvalgte net- og transmissionsvirksom-
heders 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 udformningen af en mere præcis vejledning til modellen og ansøg-
ningsprocedurer for nødvendige nyinvesteringer. 
 
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 nyinvesteringer (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 opfattelse, at Energitilsynet med det foreliggende udkast til afgørelse løser de regel-
givne opgaver vedr. opdatering af modellen. 
 
 
Opdaterede enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostn inger 
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 
vedligeholdelsesomkostninger 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 kvalitetssikring af indberetningerne, jf. afsnit 2.5 i tilsynsnotatets bilag 3. 
Dansk Energi må på denne baggrund forudsætte, at der er gennemført en tilstrækkeligt effektiv 
datavalidering, og at de resulterende værdier dermed udgør robuste estimater for net- og 
transmissionsvirksomhedernes gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 
 
Værdierne for søkabler adskiller sig fra øvrige værdier ved, at de er fremkommet ved skøn,  
jf. tilsynsnotatets pkt. 87-94. Søkabler adskiller sig fra øvrige aktivkategorier ved, at stokastisk 
forekommende fejl og havarier ofte er forbundet med voldsomme udbedringsomkostninger. Det 
er derfor vanskeligt at operere med robuste estimater for gennemsnitlige, årlige drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger for søkabler. Dansk Energi forudsætter i den forbindelse, at Energitil-
synet 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 forhø-
jelse af reguleringsprisen/rådighedsbeløbet til dækning af ekstraordinære udbedringsomkost-
ninger, 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 om-
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kostninger hertil alene på baggrund af store regionale forskelle i husleje- og ejendomskatteni-
veauer. Sådanne strukturelle forskelle bør kunne indgå i grundlaget for Energitilsynets konkrete 
vurderinger af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer. 
 
 
Udvikling i enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkost ninger 
Dansk Energi har grundlæggende forståelse for hypotesen om en vis progression i drifts- og 
vedligeholdelsesomkostningerne over et aktivs levetid. Denne hypotese er i tilsynsnotatet omsat 
til en række fælles profiler for aktivkategorier, jf. pkt. 98-104. Imidlertid synes repræsentativite-
ten 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 repræsentativiteten af de indberettede profiler inddrages i grundlaget for vurderin-
gen af, om der reelt kan identificeres en signifikant aldersafhængig progression i enheds-
omkostningerne for de pågældende kategorier. Derudover kan tilsynsnotatet med fordel udbyg-
ges med en mere præcis beskrivelse af, hvorledes aldersprofilen indgår i modellen.  
 
 
Opdaterede standardlevetider 
De opgjorte gennemsnitlige standardlevetider synes robuste ud fra indkomne data, og korrekti-
onen for de tre konkret vurderede aktivkategorier synes velbegrundet, jf. afsnit 6.1 i tilsynsnota-
tets bilag 3. I den forbindelse bemærkes det, at anlæg i kystnære områder kan være udsat for 
saltpåvirkning i en sådan grad, at levetiden reduceres signifikant i forhold til gennemsnittet2. 
Dokumenterbare, signifikante reduktioner i levetiden for sådanne stærkt korrosionsudsatte an-
læg bør kunne indgå i grundlaget for Energitilsynets konkrete vurderinger af forhøjelser ved 
nødvendige nyinvesteringer.      
 
Dansk Energi bemærker endvidere, at foreløbige indikationer i branchen peger i retning af, at 
levetider 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 
standardlevetider, men i forbindelse med en opdatering af modellen bør der være ekstra fokus 
på dette forhold. 
 
 
Beregning af kassationsværdier for de enkelte aktiv kategorier 
Dansk Energi er enig i vurderingen af kassationsværdiers relevans for de 5 identificerede aktiv-
kategorier, 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 dokumente-
res 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 

                                                
2 Det fremgår af DS/ISO 12944-2:2000, at ”På grund af de fremherskende vindforhold på den danske vestkyst kan korrosionskate-

gori C5 forekomme indtil 25 km inde i landet.” 
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rammeaftale med en vognmand eller skrothandler om bortskaffelse af anlægsskrot. Net- og 
transmissionsvirksomhederne 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 afregning af anlægsskrot eller anden konkret aftale om bortskaffelse af an-
lægsskrot også indgået på markedsvilkår.  
 
Dertil kommer, at endelig demontering og afregning af skrot typisk finder sted nogen tid efter 
idriftsættelsen af nyanlægget, og dermed efter indgivelse af ansøgning om forhøjelse af regule-
ringspris/rådighedsbeløb som følge af den nødvendige nyinvestering. Det ville således være 
uhensigtsmæssigt, hvis den meddelte forhøjelse skulle afvente bortskaffelsen og afregningen af 
metalskrot.  
 
Dansk Energi foreslår derfor, at kassationsværdien ganske enkelt dokumenteres i form af en 
konkret redegørelse for de afregningsprincipper, der ligger til grund for fastsættelsen af den ved 
ansøgningen 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 bortskaffel-
sen af skrot. I alle tilfælde forudsættes kassationsværdien indregnet i de samlede demonte-
ringsomkostninger, som oplyses i forbindelse med ansøgningen om forhøjelse af regulerings-
pris/rådighedsbeløb ved en nødvendig nyinvestering, der erstatter et eksisterende anlæg. 
 
 
Beregning af sparede omkostninger til fornyelse         
Dansk Energi finder, at den udviklede metode til at modregne omkostninger til hypotetisk  
fornyelse 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  
nødvendige nyinvesteringer, der erstatter eksisterende luftledningsanlæg.  
 
I eksemplet, jf. tilsynsnotatets boks 1 og tabel 5, samt i den økonomiske model, jf. tilsynsnota-
tets bilag 4, benyttes en fast inflationskorrektion på 3 pct. p.a.. Dansk Energi forudsætter, at 
standardpriserne 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 20013.  
 

                                                
3 I bilag 3 til bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 lyder det: ”Ved den prisregulering, der foretages af standardprisen efter     

§ 51, stk. 1, anvendes et sammenvejet indeks for investeringsgoder med 25% lønandel og 75% investeringsgodeandel. For netakti-

ver med en standardpris på mere end 10 millioner kr. pr. km/stk. udgør lønandelen dog 10% og investeringsgodeandelen 90%. 

Investeringsgodeandelen reguleres efter Nationalregnskabets investeringsgodeindeks. Lønandelen reguleres efter Danmarks Stati-

stiks lønindeks for ansatte i den private sektor.” 



 
 

  

 

5 

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 
tilstrækkelig teknisk/økonomisk dokumentation herfor, jf. pkt. 138.  
 
Energitilsynets sekretariat synes imidlertid at indsnævre muligheden for revurdering af rest-
levetider 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 virksom-
hederne 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 beslutning 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 åb-
nes mulighed for, at restlevetiden kan revurderes både som følge af gennemførte levetidsfor-
længende foranstaltninger og som følge af, at anlæggets aldring er mere eller mindre fremskre-
den 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. 
 
 
Pristalsregulering af nye drifts- og vedligeholdels esomkostninger,  
evt. sparede drifts- og vedligeholdelsesomkostninge r samt nye indtægter 
Dansk Energi anerkender princippet om, at meddelte forhøjelser af reguleringspriser/rådigheds- 
beløb følger den almindelige pristalsregulering, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1227 af 10. decem-
ber 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 administra-
tionen af denne del af forhøjelsen, så det fremgår, at det beskrevne princip vil blive administre-
ret smidigt og enkelt. 
 
 
Forrentning af den nødvendige nyinvestering 
Energitilsynets sekretariat har overvejet, om det ville være mere retvisende med jævne mellem-
rum at revurdere forrentningssatsen frem for som nu, hvor den fastlåses for hele nyinvesterin-
gens løbetid 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 forrentningssatsen på idriftsættelsestidspunktet. 
 
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 indirekte vil blive korrigeret via den løbende pristalsregulering af re-
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guleringspriser/rådighedsbeløb, herunder af meddelte forhøjelser ved nødvendige nyinvesterin-
ger.   
 
 
Den økonomiske model 
Dansk Energi har i høringsperioden påpeget enkelte fejl og uhensigtsmæssigheder i opbygnin-
gen af den økonomiske model jf. tilsynsnotatets bilag 4. De konstaterede fejl og uhensigtsmæs-
sigheder 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 
korrekte resultater, og de forudsættes derfor rettet i den endeligt vedtagne model. 
 
Dansk Energi konstaterer endvidere, at outputtet fra den økonomiske model er ”Tilladt stigning  
i årlig indtægt”. Det bemærkes, at Energitilsynet forhøjer reguleringsprisen eller rådigheds-
beløbet som følge af nødvendige 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. 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 forsynings-
område.     
 
 
Vejledning og ansøgningsprocedurer 
Dansk Energi anbefaler, at Energitilsynet i direkte forlængelse af den foreliggende afgørelse 
udfærdiger en præcis vejledning om formkrav til ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer. 
Dette med henblik på at effektvisere både net-/transmissionsvirksomhedernes og Energi-
tilsynets procedurer i forbindelse med udfærdigelsen og administrationen af ansøgninger  
og meddelte forhøjelser.  
 
En sådan vejledning bør endvidere indeholde en tentativ tidslinje for et komplet ansøgnings-
forløb, startende med angivelse af mulighederne for anmodning om forhåndstilkendegivelse/ 
vejledende udtalelse og afsluttende med eksempler på administrationen og håndhævelsen  
af meddelte forhøjelser 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 udformnin-
gen af en præcis vejledning. 
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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 omkostningsækviva-
lenter, der benyttes i benchmarking-modellen. COWI anfører således i afsnit 2.4.1 i tilsyns-
notatets bilag 3: 
 

”Opsplitningen i de nye aktivkategorier, samt udeladelse af indirekte omkostninger og  
teknisk-økonomiske administrative omkostninger i drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
gerne, medfører udregning af andre driftsækvivalenter end de, der anvendes i bench-
marking-modellen, da selskaberne anvender forskellige metoder til opdeling af de direkte 
og indirekte driftsomkostninger. Dette betyder, at driftsækvivalenterne anvendt 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  
tilpasning af de nu opdaterede omkostningsækvivalenter til benchmarking-modellen. 


