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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF KONSTANT NET A/S’ REGULE-

RINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra NRGi Net 

A/S (den 15. december 2017 skiftede virksomheden navn til Konstant Net A/S, 

herefter benævnt Konstant) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som 

følge af nødvendige nyinvesteringer., jf. bekendtgørelse nr. 1594 af 18. december 

2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 50, stk. 4, jf. § 12, i bekendt-

gørelse nr. 195 af 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører Konstants ansøgninger om kabellægning af luftledninger 

samt dertilhørende opsætning af kabelskabe i årene 2013-2016.  

 

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel (bilag 1) samt 

retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen (bilag 2). 

 

 

AFGØRELSE  
 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Konstants foretagne an-

lægsinvesteringer i kabellægning af luftledninger samt dertilhørende opsætning af 

kabelskabe idriftsat i 2013-2016 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra c og litra e.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Konstants 

reguleringspris i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, 

nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller (se under fanen ”til print”) 

og i Tabel 2 og 3 nedenfor.  
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Sekretariatet bemærker, at omkostningerne til drift, afskrivning og forrentning af 

de nødvendige nyinvesteringer fra 2018 er reguleret af bekendtgørelse nr. 1594 af 

den 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. nærmere 

nedenfor. Der er derfor ikke grundlag for at fastsætte en forhøjelse af indtægts-

rammen i resten af anlæggenes gennemsnitlige levetid efter bestemmelserne i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 
 

Konstant har den 21. december 2015 (jf. sagsnr.: 18/04698), 22. december 2015 

(jf. sagsnr.: 18/04704), 4. maj 2016 (jf. sagsnr.: 18/04863) og 27. februar 2017 (jf. 

sagsnr.: 18/05388) ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som 

følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger i 2013-2016 samt opsat ka-

belskabe. Ansøgningerne behandles parallelt og ens, da der efter sekretariatets 

opfattelse er tale om samme type investering.  

 

Ansøger har oplyst at alle kabellægninger er gennemført af hensyn til forsynings-

sikkerheden, samt at det som følge af kabellægningen har været teknisk nødven-

digt at opsætte kabelskabe.  

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Konstant opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER I 2013-2016 

 

  2013 2014 2015 2016 

Vægtet dato for idriftsættelse 30-06 30-06 16-10 30-06 

Anlægssum (kr.) 1.906.023   1.658.529 5.017.154 3.109.537 

Demonteringsomkostninger (kr.) 436.328   344.689 569.465 571.001 

Kassationsværdi (kr.) 73.432 167.675 320.252 83.465 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km) 3,2 2,5 6,8 6,4 

Kabelskabe (stk.) 47 39 79 80 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km) 2,5 3,0 4,9 2,8 

 

Konstant har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2013-

2016. 

 

Af ansøgningerne og i mail per den 30. marts og den 13. maj 2016 fremgår det, at 

Konstant har genanvendt de eksisterende netstationer og transformere, og derfor 

hverken har demonteret eller idriftsat netstationer eller transformere som følge af 

kabellægningen. 
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Konstant oplyser i ansøgningerne, at der ikke er foretaget samgravning med kon-

cernbundne selskaber eller tredjepart i forbindelse med nedgravning af kabler.  

 

Selskabet har bemærket, at idriftsættelsesdatoerne er fastsat ud fra den dato, hvor 

bogføringen for det pågældende projekt er afsluttet.  Det bekræftes i mail af den 5. 

januar og den 1. marts 2016 samt telefonsamtale af den 8. maj 2017, at alle del-

strækninger er spændingspåsat på den anførte idriftsættelsesdato.  

 

For 14 ud af de i alt 29 delstrækninger kabellagt i perioden 2013-2016 er der fore-

taget et direkte salg af demonterede 0,4 kV luftledninger, og fakturaer er vedlagt 

ansøgningen. Konstant har oplyst at de resterende kassationsværdier er beregnet på 

baggrund af opgørelse af længden for den demonterede 0,4 kV luftledning samt en 

enhedspris estimeret på baggrund af konkrete salgsværdier fra andre delstræknin-

ger i det pågældende år.  

 

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 8. juni 2018 sendt afgørelsen i partshøring 

hos Konstant med høringsfrist senest d. 15. juni 2018. 

 

Konstant har i mail af den 11. juni 2018 oplyst, at selskabet ikke har bemærknin-

ger til afgørelsen.  

 

RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærvæ-

rende afgørelse henvises til bilag 2. 

 

 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer 

er defineret i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e. 

 

Konstant har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger af 

hensyn til forsyningssikkerheden. Konstant har i den forbindelse ansøgt om forhø-

jelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 

1, jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra c.  

 

Konstant har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk 

nødvendigt at opsætte kabelskabe og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af 

reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 15, stk. 1, jf. § 2, 

stk. 1, nr. 20, litra e. 
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Det er oplyst af ansøger, at der i forbindelse med anlægsinvesteringen ikke er fore-

taget samgravning med tredjepart.  

 

Konstant har skønnet 15 ud af 29 kassationsværdier for kabellægninger i perioden 

2013-2016, jf. sagsfremstillingen. Skønnene ligger inden for, hvad sekretariatet 

erfaringsmæssigt forventer for denne type af nødvendig nyinvestering, hvorfor 

skønnene lægges til grund for nærværende afgørelse. 

 

Sekretariatet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på baggrund af 

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger 

foretaget af Konstant kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra c.  

 

Endvidere vurderes det ud fra det af ansøger oplyste, at opstilling og demontering 

af tilknyttede anlæg er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabel-

net, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra e, samt lovbe-

mærkninger til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsy-

ning L386/2009 til § 70, stk. 3 (nu stk. 4).  

 

Sekretariatet forhøjer på baggrund af ovenstående Konstants reguleringspris, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen, § 12, stk. 1, nr. 1,jf. § 15, stk. 1.  Efter reglerne 

om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elforsynings-

lov (lovbek. nr. 114 af den 9. februar 2018) og den gældende indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 1594 af den 17. december 2017, er reglerne om forhøjelse af ind-

tægstrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer ophævet. I stedet får net-

virksomhederne efter en nærmere regulering dækket deres faktiske omkostninger 

til drift og vedligeholdelse ved effektiv drift, afskrivninger og forrentning af kapi-

tal til investeringer ved fastsættelse af de femårige indtægtsrammer.  

I første reguleringsperiode, 2018-2022, tillægges forhøjelsen af indtægtsrammen 

til dækning af omkostninger til drift og afskrivninger efter de hidtidige regler om 

nødvendige nyinvesteringer til netvirksomhedens omkostningsramme, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsen nr. 1594 af 17. december 2017 § 54, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, 

nr. 3. For så vidt angår forrentningen udgør en netvirksomheds samlede forrent-

ningsgrundlag i første reguleringsperiode den bogførte værdi af netvirksomhedens 

netaktiver opgjort den 31. december 2017. Konstant får således fra 2023 dækket 

sine omkostninger til de omhandlede nødvendige nyinvesteringer til drift og vedli-

geholdelse, afskrivning og forrentning efter reglerne om ny økonomisk regulering. 

På baggrund af oplysninger fra Konstant og Energitilsynets afgørelse om bereg-

ning af forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer
1
 

beregnes forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige 

nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostnin-

ger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter, jf. tabel 2 nedenfor.  

 
1 http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-

noedvendige-nyinvesteringer/ 
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TABEL 2 | OMKOSTNINGER, SOM DÆKKER ANSØGTE INVESTERING 2013-2022 

År 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

2013 103.217 - - - 103.217 

2014 148.799 75.712 - - 224.511 

2015 146.313 105.942 162.461 - 414.717 

2016 143.821 104.139 325.117 151.684 724.760 

2017 141.315 102.283 319.898 210.823 774.318 

2018 138.788 100.409 314.705 207.836 761.738 

2019 136.260 98.532 309.511 204.851 749.153 

2020 133.730 96.654 304.316 201.865 736.565 

2021 131.199 94.773 299.122 198.879 723.973 

2022 128.667 92.890 293.926 195.894 711.377 

Note: Omkostningerne er i kr. og er endelig til og med 2016 og estimeret for 2017 og frem. Opdatering 

sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om regule-

ringspris. 

 

 

Nedenfor angives, hvor meget Konstants reguleringspris forhøjes for at sikre mu-

lighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige 

nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostnin-

ger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. 

Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestids-

punktet for nyinvesteringen.  

TABEL 3 | TILLADTE STIGNINGER I KONSTANTS REGULERINGSPRIS 2013-2022 

År 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

2013 0,005 - - - 0,005 

2014 0,007 0,004 - - 0,011 

2015 0,007 0,005 0,008 - 0,020 

2016 0,007 0,005 0,016 0,007 0,035 

2017 0,007 0,005 0,015 0,010 0,037 

2018 0,007 0,005 0,015 0,010 0,037 

2019 0,007 0,005 0,015 0,010 0,036 

2020 0,006 0,005 0,015 0,010 0,036 

2021 0,006 0,005 0,014 0,010 0,035 

2022 0,006 0,004 0,014 0,009 0,034 

Note: Reguleringsprisforhøjelsen er i øre/kWh og er endelig til og med 2016 og estimeret fra 2017 og 

frem. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldin-

ger om reguleringspris. 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Konstant indsendte 

oplysninger er korrekte. 
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Sekretariatet gør opmærksom på, at i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 

1594/2017 § 50, stk. 5, skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være 

modtaget af Energitilsynet senest sammen med årsrapporten for 2017, for så vidt 

angår årene før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for 

så vidt angår året 2017. 

 

Til orientering skal der for fremtidige ansøgninger vedr. nødvendige nyinvesterin-

ger, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 

2008, fremsendes dokumentation for kassationsværdi. 

 

For uddybende information om retsgrundlag og beregningseksempler henvises til 

bilag og vedlagte regnearksmodeller.  

 

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål 

ved henvendelse til undertegnede eller generelt til Sekretariatet for Energitilsynet 

på post@energitilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

 

KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf: +45 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. 

Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebe-

handling". 

 

 

BILAG 

Bilag 1:  Beregningseksempel 

Bilag 2:  Retsgrundlag 

Økonomiske modeller:  Økonomisk model_18_04698 

  Økonomisk model_18_04704 

  Økonomisk model_18_04863 

Økonomisk model_18_05388 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Bettina Aagaard Vester 

Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 15 

beve@energitilsynet.dk 


