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RESUMÉ 
1. NESA har den 3. december 2002 anmeldt en endelig opgørelse af den fri egen-

kapital i 1977 opgjort efter korrigerede, nedskrevne genanskaffelsesværdier, som 

er en af de dokumentationsmetoder, som Energitilsynet besluttede kan finde an-

vendelse, jf. Tilsynets afgørelse af 27. februar 2002.  

 

2. Begrundelsen for, at Tilsynet har peget på korrigerede, nedskrevne genanskaf-

felsesværdier som en mulig opgørelsesmetode er, at denne metode i den forelig-

gende situation og ud fra en økonomisk teoretisk betragtning bedst afspejler en 

korrekt værdiansættelse af aktiverne primo 1977.  

 

A. 3. Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen den 27. februar 2002 

meddelt NESA, at en egentlig opgørelse af NESAs fri egenkapital fra før 

1977 forudsætter:  

B. dokumentation for aktivernes tilstedeværelse og værdi i 1977,  

C. at såfremt opgørelsen tager udgangspunkt i nedskrevne genanskaffelse-

sværdier skal værdierne korrigeres for den teknologiske udvikling, samt  

D. at opgørelsen ledsages af revisorerklæringer, hvoraf det fremgår, at der er 

foretaget revision af beregningerne og principperne heri, og at denne gen-

nemgang ikke har givet anledning til forbehold.  

 

4. NESA A/S har per 3. december 2002 anmeldt en samlet opgørelse af den fri 

egenkapital fra før 1977 på knap 3,6 mia. kr. i 1977.  

TABEL 1. NESA A/S’ EGENKAPITAL I 1977 

 Bogført egenkapi-

tal I 1977  

(tus. kr.) 

Opskrivning 

(tus. kr.) 

Samlet egenkapi-

tal i 1977 

(tus. kr.) 

NESA  117.733 1.181.998 1.299.731 

Ejerandel i IFV
1)

 84.100 2.158.800 2.242.900 

Strandvejen  23.800 23.800 

Elindtægter  57.600 57.600 

Samlet 201.833 3.422.198 3.624.031 

1) Isefjordværket I/S (IFV) er selskabet, der ejede NESAs produktionsaktiver i 1977  
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5. NESAs opgørelse er fremsendt i henhold til elforsyningslovens §§er 76 og 100, 

som pålægger de kollektive elforsyningsvirksomheder at anmelde kapitalopgørelse 

og åbningsbalance med henblik på godkendelse efter EFL § 74.  

 

6. Energitilsynets stillingtagen til NESAs fri egenkapital i 1977 forudsætter kend-

skab til konsekvenserne for den senere opgørelse og anmeldelse af NESANETs fri 

egenkapital i åbningsbalancen pr. 1. januar 2000. NESANET har ifg. deres åb-

ningsbalance per 1. januar 2000 anmeldt en foreløbig fri egenkapital på 

630.918.000 kr.  

 

7. Tabel 2 viser en tidsplan for, hvordan NESAs anmeldelse af den fri egenkapital 

i 2000 vil blive forelagt for Tilsynet samt hvilke elementer i opgørelsen, som Til-

synet skal tage stilling til.  

TABEL 2. TIDSPLAN FOR TILSYNETS BEHANDLING AF NESAS OPGØRELSE. 

Anmeldelser 
Tilsynsmøde hvor der træffes beslut-

ning 

Netaktiver 1977 Januar 2003 

Produktionsaktiver 1977  

Andre aktiver 1977  

I alt 1977 Februar 2003 

Andre korrektioner 2000
1)

  

Udskudt skat 2000  

Samlet værdi  

Note 1) Korrektioner vedr. indregning af forrentning, rationaliseringsoverskud, overskud v. sideordnede aktivite-

ter og udlodninger.  

 

8. Ved Tilsynets behandling af NESAs opgørelse af den fri egenkapital tages der 

udgangspunkt i, at ejerandelen i Energi E2 A/S i overensstemmelse med elforsy-

ningslovens § 97, stk. 2, er lagt ind under NESANET samt NESAs oplysninger, 

om hvilke beløb i form af godkendt forrentning, rationaliseringsoverskud, over-

skud ved sideordnet virksomhed og udlodning eller anden anvendelse, som sel-

skabet forventer at forhøje henholdsvis nedsætte den i 1977 anmeldte fri egenkapi-

tal med.  

 

9. Tilsynets eventuelle tiltræden af værdiansættelsen af netaktiverne gøres udtryk-

kelig betinget af den efterfølgende godkendelse af værdiansættelsen af produkti-

onsaktiver, godkendelse af udskudt skat mv (jf. tabel 2) på februar-mødet.  

 

10. Energitilsynet fik i september 2002 overdraget Dansk Energis rapport ”Prakti-

ske muligheder for at værdisætte elselskabernes aktiver per 1. januar 1977 efter et 

genanskaffelsesprisprincip, herunder en belysning af teknologifaktoren i opgørel-

sen”. Det var Tilsynets opfattelse, at selvom der var udført et grundigt og veldo-

kumenteret arbejde måtte rapporten principielt betragtes som et partsindlæg, og at 

der derfor er behov for en uafhængig vurdering af rapporten og dens konkrete 

anvendelse.  
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11. På denne baggrund har sekretariatet anmodet konsulentfirmaet Cowi[1] og 

lektor fra Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering cand.polit. Jens 

Lunde om at bistå Tilsynets sekretariat ved en vurdering af NESAs fri egenkapital.  

 

12. Energitilsynet skal tage stilling til, om NESAs værdiansættelse af netaktiverne 

på en rimelig måde opfylder de krav, der fremgår af tilsynsafgørelsen fra 27. fe-

bruar 2002.  

 

13. NESAs anmeldelse af den 3. december 2002 er baseret på korrigerede, ned-

skrevne genanskaffelsesværdier i 1977. Der er anmeldt en samlet anlægsbehold-

ning i 1977 ud fra NESAs egne anlægsstatistikker samt officielle anlægsstatistik-

ker. NESA har anvendt deflator B i indtægtsrammebekendtgørelsen (bek. 944) til 

at regne 2000-priserne tilbage til 1977 priser. Der er foretaget en levetidsnedskriv-

ning af værdierne i 1977 ved systematisk at forlænge standardlevetiden fra bek. 

944 for aktiverne med 10 år, samt ved at forudsætte, at et anlæg efter udløbet af 

den beregningsmæssige levetid betragtes for demonteret og erstattes af et nyt, 

såfremt statistikken viser, at anlægget fortsat er til stede. NESA har med anmeldel-

sen vurderet, at den teknologiske udvikling i netaktiverne frem til 1977 ikke kan 

give anledning til nogen signifikant korrektion af de nedskrevne genanskaffelse-

sværdier.  

 

14. NESAs anmeldelse den 3. december 2002 var bilagt uunderskrevet revisoratte-

station med bemærkning om, at revisorattestationen ville kunne underskrives i den 

foreliggende form. Energitilsynet har fundet det nødvendigt at bede om yderligere 

dokumentation, idet: 

 NESA ikke har fundet det nødvendigt at korrigere genanskaffelsespriserne 

for netaktiver for den teknologiske udvikling udover hvad der allerede af-

spejles i genanskaffelsespriserne. NESA har ikke overfor Energitilsynet 

sandsynliggjort, at dette er rimeligt.  

 NESA har anvendt standardpriserne fra bek. 944 – der blev anvendt til at 

fastlægge åbningsbalancen i 2000 - til at fastsætte priserne i 1977. Til det-

te formål har NESA anvendt den procentvise fordeling af netaktiver på 

forskellige zoner af bymæssig bebyggelse, som fremgår af åbningsbalan-

cen 2000. NESA har ikke sandsynliggjort, at denne fordeling med rime-

lighed også kan anvendes i 1977.  

 NESA har aldersnedskrevet 1977 priserne udfra en levetidsberegning, der 

tager udgangspunkt i en systematisk forlængelse af standardlevetiderne 

med 10 år, samt per automatik at udskifte et færdigafskrevet anlæg med et 

nyt. NESA har ikke sandsynliggjort, at dette er en rimelig forudsætning.  

 

15. Sekretariatet har haft møde med NESA den 3. januar 2003, hvor sekretariatet 

har gennemgået, hvilke krav til yderligere dokumentation samt sandsynliggørelse 

af metode, der som minimum må kræves for en evt. godkendelse.  

 

16. På mødet den 3. januar 2003 har sekretariatet desuden bedt NESA udarbejde 

en opgørelse af netaktivværdier baseret på nedskrevne anskaffelsespriser til til-

synsmødet i februar 2003.  

 

17. NESA fik frist til fredag den 10. januar 2003 til at komme med yderligere do-

kumentation.  

typo3/#_ftn1
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18. NESA svarede på spørgsmålene, og gjorde derudover sekretariatet opmærk-

som på, at selskabet havde tilvejebragt yderligere information. Selskabet havde 

ved kontakt til den store målerleverandør LK konstateret, at prisen på målere i 

1977 faktisk kunne opgøres ret præcist. Anvendelse af denne pris frem for den 

beregnede standardpris anvendt i anmeldelsen af 3. december 2002 ville betyde en 

opregulering af kapitalen med ca. 60 mio. kr.  

 

19. På baggrund af NESAs svar og yderligere forklaringer har sekretariatet vurde-

ret, at:  

 Det ikke er urimeligt at forudsætte, at den teknologiske udvikling ikke har 

nogen selvstændig betydning for værdisætningen af netaktiverne. Sekreta-

riatet baserer sin vurdering på konkrete undersøgelser af ydeevne, fejlhyp-

pighed nedslidning mv. foretaget af Cowi og NESA. Vurderingen er sam-

tidig i overensstemmelse DEs rapport.  

 Det vil være rimeligt, hvis NESA nedjusterer de standardpriser der benyt-

tes til værdisætning af kabler og 0,4 kV luftledning med 4,67%. Sekretari-

atet vurderer, at der på denne måde foretages en rimelig korrektion for ef-

fekten af, at den bymæssige bebyggelse har bredt sig fra 1977 til år 2000, 

der er udgangsåret for standardpriserne. På denne måde korrigeres der for, 

at der var forholdsmæssigt flere – og dermed billigere - anlæg placeret i 

landområder i 1977 end i 2000. Korrektionen betyder, at værdien af NE-

SAs netaktiver falder med ca. 26 mio.kr. ift. anmeldelsen af 3. december.  

 NESA har meddelt sekretariatet, at den anmeldte beholdningsmængde af 

132/10 og 50/10 kV transformere rettelig bør være 114 stk., dvs. en kor-

rektion på 2 stk. transformere i forhold til den anmeldte beholdning. Den-

ne korrektion medfører en reduktion i værdiansættelsen på 6 mio. kr.  

 Det er rimeligt, hvis NESA reducerer værdien af netaktiverne i 1977 ved 

at anvende standardlevetiderne for aktiverne og ikke standardlevetider 

plus 10 år som i anmeldelsen af 3. december. NESA bør fortsat forudsæt-

te, at der foretages reinvesteringer i udtjente anlæg i det omfang anlægs-

statistikken for 1977 kan begrunde det. Konsekvensen af denne justering 

er, at værdien af netaktiverne reduceres med 71 mio. kr. i forhold til an-

meldelsen af den 3. december 2002.  

 Det vil ikke være rimeligt, hvis NESA bruger en anden metode til at opgø-

re prisen på målere end på andre netaktiver. Ganske vist kan den isolerede 

værdi af netop målere nok bestemmes mere præcist ved den nye metode, 

men den metode der er anvendt i øvrigt til at bestemme standardpriserne i 

1977 er mest korrekt, når den anvendes for samtlige aktiver. Det skyldes, 

at det indeks, der bruges til at regne fra 2000-priser til 1977-priser er et 

gennemsnitsindeks, der vil overvurdere prisudviklingen for nogle netakti-

ver og undervurdere udviklingen for andre. Hvis indekset anvendes på 

samtlige aktiver er der en formodning om, at de to effekter udligner hin-

anden. Det vil derimod give en skævhed, hvis kun aktiver med en mindre 

prisstigning prissættes separat. NESAs anmeldelse bør derfor ikke korrige-

res på dette punkt. 
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 Udover de ovenfor nævnte undersøgelser har sekretariatet og dets rådgive-

re undersøgt en række andre vurderinger i NESAs anmeldelse. Det drejer 

sig om a) den valgte metode, b) validiteten af det anvendte prisindeks, c) 

den anvendte anlægsstatistik samt d) værdisættelsen af transformergrunde. 

Undersøgelserne giver ikke anledning til at justere NESAs skøn. 

 

20. NESA har beregnet konsekvenserne af ovenstående korrektioner. Selskabet har 

meddelt, at man efter omstændighederne kan acceptere, at værdien af netaktiverne, 

jf. anmeldelsen af 3. december, nedsættes med i alt ca. 102,7 mio.kr., jf. tabel 3.  

 

21. NESAs anmeldelse af 3. december 2002 reduceret med 102,7 mio. er ledsaget 

af revisorattestation.  

TABEL 3. SAMLET JUSTERING AF NESAS OPGØRELSE AF NETAKTIVERNES VÆR-

DI 1977. 

 

Konsekvens af sagsbe-

handlingen på de enkel-

te delelementer (mio. 

kr.) 

NESAs anmeldelse 

(mio.kr.) 

Genanskaffelsesværdier -26  

Prisindeks 0  

Anlægsstatistik -6 1.397,6 

Levetidsberegning -70,7  

Teknologifaktor 0  

Værdiansættelses af grunde 0  

Samlet -102,7  

 

22. Dog mener NESA fortsat, at man principielt skal foretage en korrektion af 

værdisætningen for at tage højde for den løbende levetidsforlængelse, der er sket i 

perioden frem til 1977, jf. afsnit 4.2. i DEs rapport.  

 

23. Derudover ønsker selskabet at tage forbehold for værdisætningen af målere. 

Hvis Energitilsynet i andre selskaber godkender særskilte værdisætninger af en-

keltaktiver på netsiden kræver selskabet, at værdisætningen af selskabets målere 

kan tages op til fornyet vurdering af Energitilsynet.  

 

24. Cowi anbefaler en godkendelse af NESAs opgørelse af den fri egenkapital 

dateret den 3. december 2002 reduceret med 102,7 mio kr.  

 

AFGØRELSE 
25. Det meddeles NESA A/S, at en opgørelse af den fri egenkapital jf. elforsy-

ningslovens § 74 stk. 2, baseret på en værdiansættelse af netaktiverne i 1977 til 

1,299.731 mia. kr. reduceret med 102,698 mio kr. vil kunne godkendes.  
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26. Afgørelsen om værdiansættelsen af netaktiverne er betinget af: 

o Energitilsynets efterfølgende stillingtagen til: 

 værdiansættelsen af produktionsaktiverne,  

 opgørelse af udskudt skat, samt  

 spørgsmål, der herudover måtte vise sig relevante for den 

samlede værdiansættelse af den fri egenkapital. 

 

27. Afgørelsen om værdiansættelsen af netaktiverne i 1977 vil indgå som led i den 

samlede behandling af NESAs åbningsbalance per 1.1 2000 og er derfor tillige 

truffet under forbehold for: 

 at beregningen er foretaget som om ejerskabet til produktionsselskabet 

Energi E2 A/S i overensstemmelse med kravet i elforsyningslovens § 97, 

stk. 2 er placeret i NESANET, og  

 at beregningen viser, med hvilke beløb man forventer at forhøje henholds-

vis nedsætte den anmeldte fri egenkapital med (godkendt forrentning af 

indskudskapital, rationaliseringsoverskud, overskud ved sideordnede akti-

viteter og udlodninger) med konsekvens for åbningsbalancen. 

 

BEGRUNDELSE 
28. NESA har den 3. december 2002 fremsendt en endelig anmeldelse af den fri 

egenkapital i 1977 efter korrigerede, nedskrevne genanskaffelsesværdier. Anmel-

delsen omfatter dels NESAs egne aktiver dels den del af aktiverne i Isefjordværket 

(IFV), der var ejet af NESA i 1977.  

 

29. Tilsynets sekretariat har med konsulentbistand vurderet NESAs opgørelse i 

forhold til anmeldelsen. Dokumentationen er delt op i følgende (udtømmende) 

grupper: dokumentation af netanlæggenes tilstedeværelse, sandsynliggørelse og 

rimeligheden i beregningerne af de anvendte standardpriser og alderskorrektion 

(levetidsnedskrivning), omregningen af standardpriser fra 2000 til 1977 (prisin-

deks) og rimeligheden i at se bort fra teknologifaktoren i forhold til netaktiverne.  

 
DOKUMENTATION FOR NETANLÆGGENES TILSTEDEVÆRELSE I 1977 

30. Det fremgår af Energitilsynets afgørelse den 27. februar 2002, at en beregning 

af opskrivningen, baseret på anlægstatistikker, der dokumenterer netaktivernes 

tilstedeværelse i 1977 vil kunne anerkendes.  

 

31. Tilsynet har stillet krav om, at en statsautoriseret revisor afgiver erklæring om, 

at opgørelsen er revideret, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.  

 

32. Revisorattestation er vedlagt anmeldelsen.  

 

33. NESA har anmeldt en samlet anlægsbeholdning i 1977 ud fra anlægsstatistik-

ker som 1. januar 2000 ejes af NESANET og som i 1977 tilhørte NESA A/S eller 

selskaber som efter 1. januar 1977 er overtaget af NESA. Der er således tale om 

anlæg, der i perioden 1904-1976 har været ejet dels af NESA og dels af EFFO, 

Frederiksværk, Frederikssund og Strø-Holbo Herred.  

 

34. For perioden 1937-1975 er datagrundlaget for EFFO, Frederiksværk, Frede-

rikssund og Strø-Holbo de offentlige anlægsstatistikker udarbejdet af Danmarks 

Statistik og Danske Elværkers Forening.  
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35. Mindre ”huller” i statistikken er, jf. NESA udfyldt ved lineær interpolation og 

for de anlæg hvor elværksstatistikken er anvendt, er anlægsmængderne i 1937 

antaget opbygget lineært over perioden 1925-1937.  

 

36. Anmeldte anlægskategorier og beholdninger fremgår af tabel 4. (Sekretariatet 

har sammenlignet anmeldelse med åbningsbalancen 2000).  

TABEL 4. NESAS ANMELDTE ANLÆGSBEHOLDNINGER 1977 SAMT 2000 

Anlægskategori  

NESAs 

Anlægsbehold-

ning  

1977 stk/km 

NESAs 

anlægsbehold-

ning 

2000 stk/km 

Fordeling på 

city, by og 

land, 2000% 

 City  9,4 4 

50 kV kabler By 153 178,9 71 

 Land  62,1 25 

50 kV luftledning  277 183,6 100 

 City  1179 25 

10 kV kabel By 2988 2359 50 

 Land  1180 25 

10 kV luftledning  1168 147 100 

 City  1333 25 

0,4 kV kabel By 1889 2660 50 

 Land  1333 25 

 City  965 25 

0,4 kV luftledning By 6088 1928 50 

 Land  965 25 

Målere < 63 A 407610 10460 2 

 > 63 A  503000 98 

10 kV transfor-

merst. 
 5064 6630 100 

     

10 kV koblingsst.  139 212 100 

132/10 transformer 

og 50/10 transfor-

mer 

 116 133 100 

 

37. Tilsynets sekretariat har sammenholdt statistikken og anmeldelsen med hen-

blik på at afdække åbenlyse eller betydelige fejl og mangler. Som udgangspunkt 

vil det dog være revisors erklæring om aktivernes tilstedeværelse, der gælder.  

 

38. NESA har efterfølgende korrigeret den anmeldte beholdningsstørrelse med 2 

132/10 og 50/10 transformere.  

39. Sekretariatets konklusion er, at tilsynet herefter kan godkende den anmeldte 

anlægsbeholdning i 1977 på grundlag af revisorerklæringen.  
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PRISDOKUMENTATION OG OPGØRELSE AF VÆRDIERNE TIL GENANSKAFFEL-
SESPRISER 

40. Af Energitilsynets afgørelse den 27. februar 2002 fremgår det, at opgørelsen af 

den fri egenkapital i 1977 kan foretages med udgangspunkt i nedskrevne genan-

skaffelsesværdier, såfremt de beregnede værdier korrigeres for den teknologiske 

udvikling. I modsat fald vil tilsynet kun kunne tiltræde en opgørelse baseret på 

nedskrevne anskaffelsesværdier.  

 

41. NESAs opgørelse af den fri egenkapital er baseret på nedskrevne genanskaf-

felsespriser, der er fastsat ud fra standardpriserne i bekendtgørelsen 944 (1999-

priser)[2].  

 

42. NESA har beregnet standardpriserne for transformerstationer og ledningsnet 

ud fra følgende forudsætninger : 

 ud fra de samlede anlægsmængder hos NESA per 1. januar 2000 er der be-

regnet en standardpris for transformerstationer med en gennemsnitlig pla-

cering og bestykning af delkomponenter.  

 for kabler og 0,4 kV luftledninger er der anvendt en vægtning af standard-

priserne for city, by og land svarende til ledningsaktivernes fordeling på 

bymæssig bebyggelse i åbningsbalancen per 1. januar 2000. 

 

43. NESAs beregning af standardpriserne, jf. ovenfor er begrundet i at standard-

priserne i bekendtgørelsen er opdelt i delkomponenter (transformere, felter og 

slukkespoler), og på placering i city, by og land. Denne underopdeling findes ikke 

i NESAs anlægsstatistikker i 1977.  

 

44. Energitilsynets sekretariat har sammenlignet NESAs beregnede standardpriser 

og standardpriserne ifølge bek. 944, jf. tabel 5.  

 

  

typo3/#_ftn2
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TABEL 5. NESAS ANMELDTE PRISER SAMMENHOLDT MED BEK. 944 

Anlægskategori 

Standardprisen jf. 

bek 944, 2000 priser 

(tus. kr.) 

NESAs anvendte 

genanskaffelses-

pris, 2000-priser 

(Tus.kr) 

NESAs 

anmeldte 

(stk/km) 

 City 2.400   

50 kV kabler By 1.800 1750 153 

 Land 1.500   

50 kV luftledning  500 500 277 

 City 550   

10 kV kabel By 300 337,5 2988 

 Land 200   

10 kV luftledning  170 170 1168 

 City 450   

0,4 kV kabel By 270 282 1889 

 Land 140   

 City 150   

0,4 kV luftledning By 125 125 6088 

 Land 105   

Målere > 63 A 2,8 0,65 407610 

 < 63 A 0,6   

10 kV transformerst. Egen bygn. 350 265 5064 

 Rum tilrådig 205   

10 kV koblingsst.  120 120 139 

132/10 transformer 

og 50/10 transformer 
 1) 9945 116 

Note 1) Prisen på transformere er i bek. 944 opdelt på delkomponter: slukkespoler, felter og stationer.  

 
PRISDOKUMENTATION FOR LEDNINGSANLÆG: 

45. NESA har beregnet standardprisen på ledningsanlæg (kabler og 0,4 kV luft-

ledninger) ud fra en sammenvejet placering af anlæg på city/by/land. Det bemær-

kes, at fordelingen på city/by/land har stor betydning for størrelsen af standardpri-

sen i 1977, da priserne på anlæg i city er væsentlig dyrere end anlæg i landzonen, 

jf. tabel 5.  

 

Eksempel på NESAs beregning af standardprisen for 10 kV kabel (hvor det samle-

de antal km 10 kV kabel fordeler sig med 25% i city, 50% på by og 25% på land, 

jf. NESA åbningsbalance): 

 

 
  

46. NESAs anvendte procentsatser (ifølge anmeldelse af 3. december 2002) er 

ikke dokumenteret, men efter NESAs opfattelse baseret på ”bedste skøn” med 

udgangspunkt i åbningsbalancen 2000, jf. tabel 5, 3. kolonne.  
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47. NESA bemærker, at kabellægning og anvendelse af dyrere stationer er startet i 

de tæt bebyggede områder (city, by) og først senere har bredt sig til landområder.  

 

48. Cowi har vurderet NESAs anvendte fordeling af ledningsaktiverne på de for-

skellige zoner. Udfra Cowis vurdering, er NESAs anlægsmasse specielt i cityzo-

nen væsentlig mindre end det NESA angiver, jf. tabel 6, kolonne 4. Cowi konklu-

derer dermed, at NESAs sammenvejede standardpriser for ledningsanlæg er over-

vurderet.  

TABEL 6. FORDELING AF LEDNINGSANLÆG PÅ CITY/BY/LAND 

Anlæg  NESAs  

Anmeldelse (%) 

Cowi 2000 (%) Cowi 1977 (%) 

50 kV kabler City 

By 

Land 

4 

71 

25 

4 

61 

35 

3 

57 

40 

10 kV kabler City 

By 

Land 

25 

50 

25 

10 

55 

35 

9 

65 

26 

0,4 kV kabler City 

By 

Land 

25 

50 

25 

10 

65 

25 

8 

62 

30 

0,4 kV luftled-

ning 

City 

By 

Land 

25 

50 

25 

10 

58 

32 

11 

60 

29 
Note: Luftledning 50 kV 0g 10 kV er ikke opdelt på zoner  

 

49. Den anvendte forudsætning om fordeling af anlæg på zoner har væsentlig be-

tydning for den samlede værdiansættelse. Anvendes Cowis forslag til fordeling på 

zonerne reduceres NESAs netaktivværdi i 1977 med 8,4% af netaktivværdien for 

ledningsaktiver (kabler og luftledninger).  

 

50. Cowis forslag til fordeling er baseret på en definition af city/by/land, som 

fremgår af tabel 7.  

TABEL 7. DEFINITION AF CITY/BY/LAND ZONERNE. 

City Bymidte af større byer. (Kbh, Århus, Odense, samt større provinsby-

er mm.). 

Anlæg skal udelukkende udføres i vej- eller fortovsarealer 

Forekomsten af eksisterende anlæg, som skal omlægges (og som 

dermed besværliggør eks. udgravningen) i etableringsfasen er betyde-

lig 

By Bymidten af mindre byer samt villakvarterer/industri områder 

Anlæg udføres hovedsageligt i vej- eller fortovsarealer 

Forekomsten af eksisterende anlæg, som skal omlægges er ikke bety-

delig 

Land Anlæg etableret i ubefæstet arealer (mark, vejrabat, grøft mm). 

Forekomsten af eksisterende anlæg, som skal omlægges er ikke bety-

delig 
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51. Sekretariatet har på mødet den 3. januar 2003 bedt NESA kommentere på Co-

wis beregning og zonedefinition. Med brev af 10 januar 2003 skriver NESA, at 

hvis zoneopdelingen ændres vil dette naturligvis også påvirke anlæggenes forde-

ling på zonerne men vil samtidig kræve en genberegning af de enkelte zoners gen-

nemsnitspriser, der skal anvendes ved værdiberegningen.  

 

52. På mødet den 13. januar 2003 bemærker NESA yderligere, at det under alle 

omstændigheder er vanskeligt at opnå enighed om ”det bedste” skøn over forde-

lingen af NESAs anlæg på city/by/land i 1977. Det er ligeledes vanskeligt (og 

meget arbejdstungt) at videreføre en proces, hvor selskaberne generelt skal justere 

fordelingen af anlæg på bymæssig bebyggelse i perioden 1977-2000.  

 

53. Sekretariatet har tidligere i processen rådført sig med Forskningscenteret for 

Skov og Landskab (FSL) om udviklingen i city/by-zonen i perioden 1977-2000. 

Ifølge deres beregninger er city-zonen på landsplan udvidet med 7,74% i perioden 

1977-1997. Det tyder således på, at der er sket en udvidelse by/city-zonen på be-

kostning af landzonen.  

 

54. Sekretariatet har forslået NESA, at FLSs analyse anvendes som en tilnærmet 

korrektion for den værdireduktion der skal ske af netaktiverne som følge af æn-

dringen i by/cityzonen i perioden 1977-2000.  

 

55. Ifølge FSLs beregninger er by/city-zonen udvidet med 6,23% for NESAs om-

råde (beregnet som et vægtet gennemsnit af Københavns Amt, Frederiksborg Amt 

og 10% af Roskilde Amt) i perioden 1977-1997. Det må forventes, at procenten er 

en anelse højere for hele perioden 1977-2000. Dette svarer nogenlunde til Cowis 

korrektion af NESAs opgørelse.  

 

56. NESA er indforstået med, at FLSs-korrektionen er en pragmatisk og håndter-

bar metode. NESA fremfører dog, at der ganske vist er er sket en udvidelse af 

byzonen, idet at eksisterende anlæg kommer ind i denne zone, og dermed virker i 

retning af en stigende andel. På den anden side er der også sket en udvidelse af 

anlæg i landzonen i perioden 1977-2000 på grund af kabellægningen, som er star-

tet i byzonen men i perioden har substitueret luftledninger i landzonen, hvilket 

trækker i modsat retning.  

57. Sekretariatet og NESA har opnået enighed om, at FSLs procent på 6,23 redu-

ceres med ¼ for at tage højde for den del der vedrører udvidelsen af landzonen, 

hvormed den samlede korrektion af standardprisen på kabler og 0,4 kV luftlednin-

ger er 4,67%.  

 
PRISDOKUMENTATION FOR TRANSFORMERANLÆG OG TRANSFORMERSTATIO-
NER: 

58. Ifølge NESAs anmeldelse udgør værdiansættelsen af 132/10 og 50/10 kV 

transformerne og 10 kV transformatorstationer i 1977 ca. 50% af den samlede 

netaktivværdi.  

 

59. NESA har beregnet standardprisen på en transformer per 31. december 1999 

ved at fordele det totale antal slukkespoler og felter ud på transformerne, og heref-

ter beregnet en gennemsnits pris per transformer. Der er ikke taget højde for for-

skellige levetider mellem de respektive anlæg, selvom disse varierer mellem 40-50 

år. Der er antaget en levetid på 40 + 10 år.  
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60. Der er imidlertid væsentlig forskel på prisen på gasisolerede felter og åbne 

felter, samt på felter på forskellige spændingsniveauer, jf. tabel 8.  

TABEL 8. STANDARDPRISEN PÅ FELTER, 2000 

Anlæg 
Standardpriser (mio. 

kr.) 

50-60 kV udendørs åben felter 1,25 

50-60 kV indendørs åben felter 2,5 

50-60 kV udendørs gasisolerede felter 4,2 

132-150 kV udendørs åben felter 5 

132-150 kV indendørsgasisolerede felter 9 

 

61. Sekretariatet har bedt NESA dokumentere, hvor mange GIS anlæg der var i 

1977, samt forklare opgørelsen af høj/middel/lav belastning for årene 1977 og 

2000, hvor NESA konsekvent har anvendt den dyreste.  

 

62. Med hensyn til belastningen skriver NESA i deres svarbrev af 10. januar 2003, 

at samtlige NESAs hovedstationer er dimensioneret til en samlet belastning på 

mindst 40 MVA og tilfører derfor gruppen beregnet for høj belastning.  

 

63. NESA har i samme brev dokumenteret, at der i 1977 har været 9 132-150 kV 

gasisolerede indendørs felter og 4 50-60 kV gasisolerede indendørs felter. En ny 

beregning baseret på 1977 opgørelsen vil ændre på den samlede fordeling af sam-

menstykning, og resultatet vil betyde en marginal forhøjelse af gennemsnitsprisen 

per transformere for hovedtransformerstationerne. Der er i den endelige opgørelse 

derfor ikke foretaget nogen ændring.  

 

Værdiansættelse af grunde: 

64. NESA har værdiansat grunde ud fra ejendomsvurderingen per 1. april 1977 til 

57.546 tus. kr.  

65. Sekretariatet har bedt Jens Lunde vurdere denne værdiansættelse. Jens Lunde 

noterer, at værdien ikke er overvurderet.  

 
PRISINDEKS 

66. NESAs opgørelse af den fri egenkapital i 1977 er baseret på genanskaffelses-

priser, der er fastsat ud fra standardpriser i bek. 944, dvs. priser per 1. januar 2000. 

Disse priser skal med et passende indeks regnes tilbage til prisniveauet per 1. ja-

nuar 1977.  

 

67. DE angiver i deres rapport s. 14, at deflator B (dvs. det prisindeks, som er fast-

sat i bek. 944) er et passende indeks, idet det samlet set giver en rimelig beskrivel-

se af prisudviklingen på elselskabernes aktiver på en måde, der afspejler den tek-

nologiske udvikling.  

 

68. NESA omregner standardpriserne til priser per 1. januar 1977 (1976-priser) 

udfra deflator B, som per 1/1 1977 er fastsat til 0,33449.  
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69. Deflator B er et sammenvejet indeks, som består af 75% nationalregnskabets 

investeringsgodeindeks (udviklingen i materialeomkostningerne) og 25% Dan-

marks Statistiks lønindeks for den private sektor (udviklingen i lønomkostningen). 

Deflator B beskriver, som angivet i DEs rapport, en gennemsnitlig prisudvikling 

for samtlige investeringsgoder.  

 

70. Sekretariatet har bedt Cowi om at se på alternative deflatorer ud fra en antagel-

se om, at elsektorens sammensætning af aktiver ikke svarer til gennemsnittet for 

alle investeringer, men kan karakteriseres og afgrænses nærmere. Cowi har bereg-

net to alternative prisindeks ud fra en kombination af investeringsgoder, som kan 

tænkes særlig relevante for elsektoren, nemlig ”maskiner og inventar” sammen 

med hhv. ”anlæg” eller ”bygninger og anlæg”. Ud over investeringsgoder indgår 

løn i prisindekset.  

 

71. Cowi vurderer, at deflator B ikke overvurderer priserne i 1977.  

 

72. Sekretariatet ser på denne baggrund ikke nogen anledning til at ændre prisin-

dekset (deflator B).  

 
LEVETIDSNEDSKRIVNING AF ANLÆGGENES VÆRDI 

73. Levetidsnedskrivningen som følge af alder er den væsentligste korrektion til 

anlæggenes værdi. For NESA indebærer det en samlet reduktion af værdierne på 

30% (svarende til 562 mio kr. i 1977-priser).  

 

74. Nedskrivninger beregnes lineært over den beregningsmæssige levetid, dvs. at 

et anlægs værdi afskrives med lige store årlige beløb over levetiden. Forudsætnin-

gen for et sådant afskrivningsforløb er, at anlæggets funktionalitet opretholdes 

uændret i levetiden ved normal vedligeholdelse, jf. DEs rapport s. 24). Som DE 

noterer, er det en rimelig antagelse for elforsyningsanlæg, når værdierne i øvrigt 

korrigeres for teknologisk udvikling og aldersmæssig nedslidning.  

75. Værdien af et anlæg skal således på opgørelsestidspunktet primo 1977 reduce-

res til forholdet mellem restlevetiden på dette tidspunkt og levetiden (jf. DEs rap-

port s. 25). Hvis eksempelvis levetiden er 30 år for et anlæg, og anlægget er 20 år 

gammelt primo 1977, da er der 1/3 af anlæggets værdi tilbage primo 1977, dvs:  

 

 
 

76. Levetiden bør principielt være den konstaterede levetid og alderen den konsta-

terede alder. NESA konstaterer imidlertid (og jf. DEs rapport s. 25), at det ikke 

med de tilgængelige statistiske informationer er muligt at bestemme faktisk levetid 

og alder.  

 

77. NESA illustrerer problemet med de manglende statistiske oplysninger i grafer-

ne i anmeldelsens bilag A1-A8. NESA peger på, at der er en forskel mellem den 

faktiske anlægsmængde i henhold til anlægsstatistikkerne og den anlægsbestand, 

der fremkommer ved at anvende standardlevetider fra Bek. 944 for stort set samt-

lige aktiver.  
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78. NESA tager derfor udgangspunkt i en beregnet levetidsnedskrivning (alderkor-

rektionen) ud fra argumenter om, at:  

 den økonomiske levetid systematisk undervurderer gennemsnittet af den 

fysiske levetid, da der ikke er taget tilstrækkelig højde for rullende leve-

tidsforlængende vedligehold, samt at  

 anlægsstatistikken alene viser nettotilgange, dvs, at det ikke er muligt ud-

fra statistikken at se, hvornår et anlæg udskiftes/demonteres og erstattes af 

et nyt. Dermed undervurderes den værdimæssige aldersfordeling af an-

læggene, idet der ikke tages tilstrækkelig højde for udskiftning af udtjente 

anlæg med nye. 

 

79. Som konsekvens af den observerede forskel mellem den faktiske anlægs-

mængde i henhold til anlægsstatistikkerne og den anlægsbestand, der fremkommer 

ved at anvende standardlevetider i Bek 944 fastsætter NESA for samtlige anlæg:  

1. en beregningsmæssig levetid til bekendtgørelsens standardlevetid plus 10 

år for at kompensere for effekten af vedligeholdelse.  

2. en systematik, hvor et anlæg efter udløbet af den beregningsmæssige leve-

tid betragtes for demonteret (udtjent) og erstattet af et nyt, såfremt stati-

stikken viser, at anlægget fortsat er til stede.  

 

80. NESAs fremgangsmåde er i overensstemmelse med DEs forslag i rapporten 

øverst s. 30.  

 

81. NESA har som supplement til anmeldelsen oplyst, hvordan nettotilgangene er 

sammensat af bruttobevægelser ud fra driftsrapporter for perioden 1968-1990, jf. 

tabel 9.  

TABEL 9. BRUTTOBEVÆGELSER FOR PERIODEN 1968-1990 

 Tilgang (km/stk.) Afgang (km/stk.) 

0,4 kV luftledning 428 831 

0,4 kV kabel 2465 75 

10 kV luftledning 182 937 

10 kV kabel 2362 259 

10/0,4 kV transformerstationer 3758 940 

 

82. Det fremgår, at der i denne periode vil være en betydelig undervurdering af 

NESAs netaktivværdier, når der i alderskorrektionen alene anvendes nettotilgange. 

En beregning foretaget af sekretariatet viser, at konsekvensen af kun at medtage 

nettotilgange i alderskorrektionen i NESAs eksempel giver en forskel på 208 mio 

kr. (i 1977-priser).  

 

83. NESAs anmeldte (skønnede) nedskrivningsprocenter i 1977 fremgår af tabel 

10 (sammenholdt med sekretariatets beregnede nedskrivningsprocenter i 2000 

udfra NESAs åbningsbalance 2000).  
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TABEL 10. NESAS ANMELDTE NEDSKRIVNINGSPROCENTER, 1977 OG 2000 

 
NESA, 1977 

(Anmeldelse) 

NESA, 2000 

(Åbningsbalance) 

50 kV kabler 24% 45% 

50 kV ledning 41% 56% 

10 kV kabler 26% 43% 

10 kV ledning 44% 69% 

0,4 kV kabler 17% 28% 

0,4 kV ledning 46% 52% 

Målere 39% 49% 

10 kV transformerstationer 28,6% n/a 

10 kV koblingsstationer 18,9% n/a 

132/10 og 50/10 kV transformere 24,2% n/a 

 

84. Ifølge NESAs anmeldelse er 50 kV kabler således nedskrevet med 24%, eller 

med andre ord, skønner NESA, at der er 76% af anlæggenes værdi tilbage primo 

1977 (jf. tabel 10).  

 

85. NESAs metode til beregning af de nedskrevne værdier kan illustreres grafisk:  

 

 
86. Sekretariatet finder det problematisk, hvis den økonomiske levetid således som 

den efter drøftelse med branchen er fastsat i bek. 944 systematisk undervurderer 

gennemsnittet af den fysiske levetid i relation til en korrekt værdisætning af en 

virksomheds aktiver.  

 

87. Dog finder sekretariatet det ikke acceptabelt, at NESA systematisk forlænger 

levetiden med 10 år uden kvalificeret at sandsynliggøre, hvorfor det er rimeligt. 

Levetiden varierer mellem de forskellige anlæg (30-40 år), og det er næppe sand-

synligt, at den økonomiske levetid undervurderer den fysiske levetid i lige høj 

grad for samtlige anlæg.  

 

88. NESA noterer (og DEs rapport), at anlægsstatistikken alene indeholder netto-

tilgange. NESA har imidlertid ud fra driftsrapporter kunne sandsynliggøre, hvor-

dan nettotilgangene er sammensat for perioden 1968-1990. Spørgsmålet er derfor, 

om det ud fra driftsrapporter vil være muligt at identificere selskabets investe-

ringsstrategi.  
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89. På lang sigt bør det i princippet ikke have nogen betydning, hvilken levetid der 

anvendes, såfremt det forudsættes, at et færdigafskrevet anlæg der demonteres vil 

blive erstattet af et nyt. På lang sigt vil effekten af, at et anlæg med længere levetid 

har en mindre årlig afskrivning opvejes af effekten af, at dette anlæg lever længere 

til en nedskreven værdi. Nendenstående eksempel illustrerer problemstillingen:  

 

Figur 2. Eksempel på effekten af forskellige levetider 

 
 

90. Forskellige levetider kan afhænge af, hvilken vedligeholdelsesstrategi, der 

forudsættes. Vedligeholdelsesstrategien[3] kan have ændret sig mellem 1977 (og 

tidligere) og 2000 bla. som følge af ændret sikkerheds- og miljøkrav, lønomkost-

ninger, kapacitetsudnyttelse og effektivitet (incitamenter).  

 

91. Højere sikkerheds- og miljøkrav samt højere lønomkostning peger i retning af 

kortere levetider i 2000 ift. 1977, mens større kapacitetsudnyttelse (pga. massivt 

større efterspørgsel) peger i retning af kortere levetider i 1977 end i 2000.  

 

92. NESA har ikke overfor Tilsynets sekretariat fremsendt dokumentation for le-

vetidsforlængende tiltag eller reinvesteringsprofiler. Sekretariatet havde bedt NE-

SA om ud fra de seneste fem regnskabsår eller en fremadrettet ”levetidsstrategi” at 

dokumentere den anvendte metode. NESA hævder, at det ikke er lykkedes at finde 

brugbare økonomital.  

 

93. Det er sekretariatets konklusion: 

 At selskaberne så vidt muligt skal dokumentere tilgange og afgange ud fra 

driftsrapporter, og foretage levetidsnedskrivningen ud fra disse,  

 

Alternativt anvendes: 

 standardlevetiderne i bek. 944, idet de betragtes som rimelige (og er alle-

rede verificeret af branchen), og at det vil være mest konsistent med den 

eksisterende regulering, og  

 at der i levetidsberegningen skal kunne indregnes udskiftning af anlægge-

ne med nye anlæg, når det pågældende anlæg er færdigafskrevet (denne 

model foreslås også af DE punkt 4.2.2.1 s. 27).  

 

94. Sekretariatets beregning af NESAs netaktiver primo 1977 ud fra standardleve-

tider plus reinvesteringer reducerer NESAs opgørelse med 70 mio kr.  
 
 

  

typo3/#_ftn3
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TEKNOLOGIFAKTOR 

95. Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen 27. februar 2002 meddelt NE-

SA, at en egentlig opgørelse af NESAs fri egenkapital primo 1977 forudsætter, at 

såfremt opgørelsen tager udgangspunkt i nedskrevne genanskaffelsesværdier, skal 

værdierne korrigeres for den teknologiske udvikling.  

 

96. Teknologiudviklingens indflydelse på værdiansættelsen af anlægsaktiverne 

primo 1977 kommer principielt til udtryk på to måder (jf. s. 10 i DE’s rapport), 

hhv. som er påvirkning af priserne på anlæggene og som en påvirkning af de om-

kostninger, der er forbundet med driften af anlæggene (driftbesparende ny tekno-

logi, besparelser på driftsomkostninger i forbindelse med reparationer – f.eks. i 

form af lavere fejlhyppighed eller lavere tids- eller materaleforbrug ved udbedring 

af skader). Dette angives i DEs rapport med to typer effekter: årgangseffekten og 

årseffekten.  

 

97. Årgangseffekten kommer til udtryk, hvis anlæggets præstation afhænger af, 

hvilken årgang anlægget har. Eventuelle årgangseffekter kan være knyttet til redu-

ceret nettab, vedligeholdelse ved mere rationelle arbejdsgange på nye anlæg, ska-

deshyppighed, økonomiske konsekvenser af skader, og ændret levetid.  

98. Årseffekten kommer til udtryk, hvis anlæggets fysiske præsentation ændres 

med årgangen. Dvs. at jo ældre anlæg des lavere præstation. Årseffekten har kun 

betydning, hvis der sammenlignes på anlæg på forskellige tidspunkter. Der kan 

således ses bort fra årseffekten i denne analyse.  

 

99. Derudover er der en såkaldt alderseffekt, som svarer til den effekt, der følger 

af, at der sker en funktionsmæssig nedslidning af et anlæg i løbet af anlæggets 

levetid. Alderseffekten kommer til udtryk ved, at vedligeholdelsesomkostningerne 

stiger i løbet af anlæggets levetid.  

 

100. Årseffekten, årgangseffekten og alderseffekten er ifg. DE kun relevant så-

fremt der kan påvises en ekstra teknologiudvikling, som påvirker anlæggets præ-

station ud over den teknologiudvikling, der allerede er afspejlet i prisen.  

 

101. Der har været nedsat en teknikergrupper under ledelse af DE, med repræsen-

tanter fra elselskaberne og DEFU, som har undersøgt årgangs- og alderseffekten 

(årseffekten er kun relevant, når der ses på flere år). Vurderingen har omfattet et 

større antal netkomponenter.  

 

102. Teknikergruppen konkluderer, jf. DEs rapport s. 31, at der for enkelte kom-

ponenter som f.eks. transformere og Reyrolle anlæg (en bestemt afbrydertype i 

transformerstationerne) kan noteres en udvikling, der dels har reduceret nettabene, 

dels omfanget af skader i forbindelse med uheld med afbryderne. Besparelserne 

bedømmer DE imidlertid til at være små i sammenligning med de samlede kapital- 

og driftsomkostninger, hvorfor værdikorrektionen som følge af den nettekniske 

udvikling bedømmes til at være stærkt begrænset.  

 

103. NESA har i deres anmeldelse af den 3. december 2002 ikke overfor Energitil-

synet sandsynliggjort, at der ikke er tale om en teknologiudvikling udover den der 

allerede er afspejlet i genanskaffelsespriserne.  
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104. Sekretariatet har bedt Cowi undersøge påstanden om, at der ikke er behov for 

at korrigere for den teknologiske udvikling.  

 

105. Cowi har identificeret en række områder, hvor der kan være tale om årgangs-

effekter og alderseffekter: 

 50 kV kabler (både årgangs- og alderseffekt)  

 10 kV kabler (årgangseffekt)  

 10 kV kabler (alderseffekt)  

 Målere (årgangseffekt)  

 

106. På den baggrund har sekretariatet bedt NESA om yderligere dokumentation 

for bla transformerstøj, fejlfrekvens på koblingsanlæg og 50 kV kabler, omkost-

ninger til reparationer af graveskader mv.  

 

107. Cowi vurderer på baggrund af deres notat af 30. december 2002 sammenholdt 

med NESAs besvarelse, at der kan argumenteres for en korrektion grundet tekno-

logifaktorer vedrørende 10 kV koblingsanlæg, 10 kV kabler og 10 kV kabler. 

Samlet set er denne i størrelsesordenen 4,5 mio. kr., der skal korrigeres til 1977 

niveau.  

108. Denne korrektion er dog set i forhold til den samlede pris for anlæggene i 

1977 ikke af væsentlig betydning, hvorfor Cowi kan anbefale, at der ses bort fra 

korrektionen af teknologiudviklingen i forbindelse med behandlingen af NESAs 

anmeldelse.  

 

109. Sekretariatet konkluderer på baggrund heraf, at der ikke er behov for at korri-

gere yderligere for den teknologiske udvikling ud over den der allerede er afspejlet 

i genanskaffelsesprisen.  

 
[1]Cowi er Danmarks største rådgivende konsulentvirksomhed. Cowi har med hjælp fra Revisionsselskabet Grant 

Thornton ydet økonomisk, teknisk og revisionsmæssig bistand.  
[2] Bekendtgørelse 944 om indtægtsrammer og åbningsbalance for netvirksomheder og transmissionsvirksomhe-

der med elforsyningsnet på 150 kV og derunder. 

[3] Det er vigtigt at skelne mellem forebyggende vedligehold og levetidsforlængende vedligehold. Almindelig 
forebyggende vedligeholdelse vil som hovedregel ikke påvirke den afskrivningsmæssige levetid for et aktiv - men 

alene forebygge, at aktivet ikke udgår før den forudsatte levetid. Levetidsforlængende vedligeholdelsesaktiviteter 

vil typisk foretages få gange over aktivets løbetid og bevirke en parallelforskydning af den lineære afskrivnings-
profil. Cowi beskriver, at som tommelfingerregel for en investering i et givent aktiv (eksempelvis rørledninger) 

kan eksempelvis de årlige vedligeholdelsesomkostninger som standard udgøre 4 pct. af investeringsomkostnin-

gen. Heraf vil 2-3 pct. anvendes til vedligeholdelse, der sikrer, at anlægget kan holde i den fastsatte økonomiske 
levetid (ikke forfalder) og 1-2 pct. i tiltag, der forlænger levetiden. 
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