
 

Dok. 25134/10, Sag 10/4321 1/2 

19. maj 2010 
JMH/JMH 
  

 
Energitilsynet 
Lauge Rasmussen 
Nyropsgade 30 
 
1780 København V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar til model for nødvendige nyinvesteringer 
 
Energibet.dk har ved mail af 4. maj 2010 modtaget notat "Opdateret økonomisk 
model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer" i høring. 
Nedenfor følger Energinet.dk's kommentarer til notatet. Kommentarerne til no-
tatet vedrører både metodemæssige forhold og de foreslåede tek-
nisk/økonomiske data, der indgår i beregningerne. 
 
Metodemæssige forhold. 

Den afgørende ændring, der bliver introduceret med lov 386 af 20. maj 2009, 
er, at der ved nyinvesteringer skal modregnes de omkostninger, der spares ved 
ikke at fortsætte som hidtil. Det betyder, at der i en lang årrække principielt 
skal laves parallelregnskaber for den nye løsning og den løsning, der erstattes.  
 
Denne beregning kan mest enkelt udføres ved på byggetidspunktet at beregne 
den nødvendige nyinvestering, som forskellen mellem den nye investering og 
den fornyelse/renovering, der spares. Denne nødvendige nyinvestering er så 
grundlag for indtægtsrammeforøgelsen fra den nødvendige nyinvestering.  
 
I eksemplet på side 20 er denne beregning ændret lidt, så der kan tages hen-
syn til at nyinvesteringen og fornyelsen/renoveringen ikke kommer samtidigt. 
Desværre er der i denne beregning begået en fejl, idet besparelsen er beregnet, 
som den tilbagediskonterede værdi af de sparede afskrivninger, hvor den bør 
beregnes som den tilbagediskonterede af de sparede investeringer. Dette 
spørgsmål er berørt i notatets punkt 133, hvor der også tales om sparede af-
skrivninger og ikke om sparede investeringer. 
 
I notatet er det tilsyneladende forudsat, at omkostningen til fornyel-
sen/renoveringen placeres i det år, hvor fornyelsen starter. Det kunne overve-
jes, om det ikke var mere retvisende at placere de levetidsforlængende investe-
ringer jævnt over de 40 år, som forlængelsen vedrører. Det kunne gøres som 
en investering på 1/4 hvert tiende år eller 1/40 hvert år. 
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I fremtiden må det forventes, at vi vil opleve både kraftige renteændringer og 
ændringer i inflationen. Der bør derfor, som det er foreslået, indføres en inflati-
onsregulering af driftsomkostningerne, men det vil også være hensigtsmæssigt 
at indføre en tilsvarende mekanisme for renteændringer. Man kunne eventuelt 
operere med glidende gennemsnit eller ændringer f.eks. hvert 5. år. 
 
 
Kommentarer til de foreslåede økonomiske værdier. 

Hensigten med den seneste ændring af elloven er, at den kompensation som 
selskaberne får ved udførelse af "nødvendige nyinvesteringer" er så tæt på de 
faktiske omkostninger som muligt. 
 
I de udarbejdede anlægsomkostninger og driftsomkostninger er der visse pa-
rametre, der ikke er helt færdigbearbejdede og som bør vurderes nøjere. Det 
gælder: 
- Renoveringsomkostningerne ved forlængelse af en 132/150 kV luftlednings 

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 dette for-
hold. 

- Renoveringsomkostningerne ved forlængelse af et felts levetid med 40 år er 
angivet til 25 % af nyprisen. Dette er efter vores erfaringer meget lavt an-
sat. 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. 

- Driftsomkostningerne for 132/150 kV kabler på 39.674 kr./km er beregnet 
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 kab-
ler, hvorimod de øvrige kabler nyere PEX kabler. Omkostningerne 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 laves en nærmere 
undersøgelse af dette forhold. 

 
Hvis der i forbindelse med ovenstående bemærkninger er brug for uddybninger 
eller klargøring er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Munk Hansen 
Direkte 76224300 
JMH@energinet.dk 
 
 
 


