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ELFOR - standardinvesteringsbidrag gæl-
dende fra 1. januar 2002 
Dato: 27.02.2002•Journalnr.: 3/1320-8901-0115  
 
INDLEDNING 

1. Fra Elfor er modtaget en anmodning om Energitilsynets godkendelse af Elfors 

forslag til standardinvesteringsbidrag for år 2002.  

 

2. Standardinvesteringsbidraget for år 2002 er beregnet ved indeksering af stan-

dardinvesteringsbidraget for år 2001.  

 

3. I medfør af elforsyningslovens § 69, stk.1 kan de kollektive elforsyningsvirk-

somheders priser fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes omkostninger 

til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, 

andre omkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital.  

 

4. Energitilsynet skal på den baggrund træffe afgørelse om, hvorvidt Energitilsynet 

kan imødekomme Elfors forslag til standardinvesteringsbidrag for år 2002.  

 

BESLUTNING 
5. Det meddeles Elfor, at det fremsendte forslag til standardinvesteringsbidrag 

gældende fra 1. januar 2002 ikke er urimeligt i henhold til elforsyningslovens § 

77, stk.1, jf. § 6, stk.3.  

 

SAGSFREMSTILLING 
6. Elfor har til Energitilsynets godkendelse den 23. november 2001 fremsendt 

forslag til standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002.  

 

7. Elfor har taget udgangspunkt i standardinvesteringsbidragene fra 2001 samt de 

pristalsændringer, der følger af indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1 (bekendt-

gørelse nr. 944 af 29.oktober 2001). Forslaget indebærer en stigning på ca. 3 % i 

forhold til 2001.  
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8. Forslaget har følgende indhold: 

 
Gældende for 2001 

(kr.) 

Forslag for 2002  

(kr.) 

Parcelhuse 9300 9600 

Tæt/lav bebyggelse 7600 7800 

Lejligheder 5100 5200 

1-faset tilslutning 3000 3100 

Erhverv (pr. amp > 25) 600 600 

 

9. Elfor har i udvalg sammen med repræsentanter for NVE og Energi Fyn vurderet 

Elfors eksisterende vejledning for fastsættelse af standardinvesteringsbidrag. Elfor 

har på Energitilsynets foranledning fremsendt et notat, der beskriver baggrunden 

for revurderingen af beregningen af standardinvesteringsbidraget.  

 

10. Udvalget har fundet, at vejledningen, der er fra 1993, bør justeres som følge af 

udviklingen i elsektoren, men at det ikke har været muligt at udarbejde en vejled-

ning, som kan tages i anvendelse ved fastsættelse af standardinvesteringsbidraget 

for 2002.  

 

11. Udvalget har herefter fundet det rigtigst ved fastsættelsen af standardinveste-

ringsbidraget for 2002 at tage udgangspunkt i standardinvesteringsbidraget for 

2001 indekseret med det i indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1 anførte pristal 

(bekendtgørelse nr. 944 af 27.oktober 2001).  

 

12. Samtidig vil udvalget udarbejde en mere simpel metode til fastlæggelse af 

investeringsbidrag, så disse ikke længere skal fastsættes ud fra indrapportering af 

omkostninger fra netselskaberne. Herudover skal der også indgå overvejelser om 

håndteringen af fjerntliggende boliger, institutioner samt forbrugere som går fra at 

være husholdning til erhverv.  

 

13. Det er således besluttet, at arbejdet med den nye model skal munde ud i, at det 

kun er for 2002, at standardinvesteringsbidragene fastsættes ved simpel pristalsre-

gulering.  

 

14. Elprisudvalget har siden 1993, hvor Elfors vejledning blev udarbejdet, taget 

Elfors årlige forslag til standardinvesteringsbidrag til efterretning typisk med hen-

visning til, at stigningen i standardinvesteringbidrag måtte antages at ligge inden-

for normal forventet omkostningsstigning.  

 

BEGRUNDELSE 
15. Elfor har til Energitilsynet fremsendt anmodning om godkendelse af forslag til 

standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002. Dette er beregnet ved en 

indeksering af standardinvesteringsbidraget fra 2001.  

 

16. Energitilsynet havde foretrukket, at standardinvesteringsbidraget var blevet 

opgjort individuelt i de enkelte forsyninger, jf. begrebet "nødvendige omkostnin-

ger", jf. elforsyningslovens § 69, stk.1.  
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17. Energitilsynet skal samtidig anføre, at det kan forekomme som en urimelig 

administrativ belastning, dersom de enkelte forsyninger årligt skulle beregne nye 

individuelle standardinvesteringsbidrag. Energitilsynet gør dog uændret gældende, 

at standardinvesteringsbidraget ikke må overstige de faktiske omkostninger.  

 

18. Tillige skal Energitilsynet bemærke, at den ansøgte stigning i standardinveste-

ringsbidrag for 2002 ikke umiddelbart forekommer urimeligt stor når henses til, at 

indekseringen svarer til udviklingen i det prisindeks, der anvendes ved indeksering 

af indtægtsrammer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelser herom. (be-

kendtgørelse nr. 944 af 27.oktober 2001).  

 

19. Desuden har Elfor oplyst, at det kun er for 2002, at standardinvesteringsbidra-

gene fastsættes ved simpel pristalsregulering.  

 

20. Samlet set må Elfors forslag til standardinvesteringsbidrag for 2002 derfor 

kunne nyde fremme.  

21. Forslaget forekommer ikke at være i strid med elforsyningslovens § 77, stk.1, 

jf. § 6, stk.3. 

 

 
 

 


