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CVR-nr. 10 07 69 51 

AFGØRELSE | FORHØJELSE AF L-NET A/S’ REGULERINGSPRIS 
SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra Vestforsyning Net A/S der 

pr. den 1. juni 2018 har ændret navn til L-Net A/S (herefter L-Net) om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme som følge af idriftsættelse af nødvendige 

nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder, jf. § 50, stk. 4, jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 

(herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører L-Nets ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som 

følge af en forstærkning idriftsat i 2010 i forbindelse med tilslutning af en 60 kV 

samleskinne. Investeringen omfatter installation af en 60kV samleskinne samt 

tilhørende adskillere. 

 
 
AFGØRELSE  
 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den ansøgte anlægsinvestering i en 

forstærkning idriftsat i 2010 er en nødvendig nyinvestering jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a. 

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje L-net A/S’ reguleringspris i 

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

 
Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1, hvortil der 

henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor.  

 

Tilsynet bemærker, at omkostningerne til drift, afskrivning og forrentning af de 

nødvendige nyinvesteringer fra 2018 er reguleret af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. 

juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. nærmere nedenfor. Der er 

derfor ikke grundlag for at fastsætte en forhøjelse af indtægtsrammen i resten af 

anlæggenes gennemsnitlige levetid efter bestemmelserne i 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15. 
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SAGSFREMSTILLING 
 
L-Net har den 27. maj 2016, ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, 

som følge af, etablering af en ny 60kV dobbelt samleskinne med tilhørende adskillere 

på Holstebro øst, for at øge forsyningssikkerheden i den nord/vestlige bydel. L-Net har 

i ansøgningen oplyst, at etableringen af 60kV samleskinne er en bevillingspligtig 

aktivitet, der giver en væsentlig øget leveringsevne og leveringssikkerhed. Det fremgår 

endvidere af ansøgningen, at området er industritungt og at L-Net har en forpligtelse til 

at aftage strøm fra Måbjergværket 30 MW. Investeringen var ifølge L-Net nødvendig, 

da det ikke var muligt at forsyne området med de eksisterende 10 kV kabler. 
 

L-Net har oplyst, at der er i forbindelse med investeringen ikke tilsluttet flere forbrugere 

eller produktionsenheder. Den samlede kapacitet i nettet er af L-Net opgjort til 80 MVA 

og opgjort ud fra en forudsætning om, at der altid er 50 % reservekapacitet, og at der 

altid kan leveres strøm. Ud af de 80 MVA er 60 MVA placeret i Holstebro og 20 MVA i 

Vinderup, områderne er fysisk adskilte.  
 
L-Net har opnået forhåndstilkendegivelse til investeringen på Holstebro Øst jf. 
Forsyningstilsynets forhåndstilkendegivelse af 21. september 2010, sags. nr. 4/0720-
0403-0194. Tilsynet har i tilkendegivelsen vurderet, at anlægsprojektet er en 
nødvendig nyinvestering.  

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget af ansøger opsummeret. 

 

 

TABEL 1 |  
 

2010

Sagsnummer 18/04892

Vægtet dato for idriftsættelse 30-06-2010

Samlet anlægssum (kr.) 2.093.480

50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret (stk.) 1

Kilde: Oplysningerne i ovenstående tabel opsummerer det af L-Net oplyste i forbindelse med 
ansøgningen. Sagsnummeret refererer til Forsyningstilsynets journaliseringssystem. 

 
L-Net har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før den 8. oktober 2008 for den ansøgte anlægsinvestering. 

 

L-Net har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget samgravning i forbindelse med 

installation af 60kV samleskinnen. 

 

HØRING 
Forsyningstilsynet har den 31. august sendt den korrigerede afgørelse i partshøring 

hos L-net A/S med høringsfrist senest den 14. september. 

 
RETSGRUNDLAG 
For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 

afgørelse henvises til bilag 2.  
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 
Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er 

defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a-e. 

 

Forsyningstilsynet har med afgørelse af den 21. september 2010 jf. sagsnummer 

4/0720-0403-0194 vurderet, at anlægsprojektet er en nødvendig nyinvestering. 

 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående L-Nets reguleringspris, jf. 

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

 

Efter reglerne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende 

elforsyningslov (lov Bek. nr. 1009 af den 9. februar 2018) og den gældende 

indtægtsrammebekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018, er reglerne om forhøjelse 

af indtægstrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer ophævet. I stedet får 

netvirksomhederne efter en nærmere regulering dækket deres faktiske omkostninger 

til drift og vedligeholdelse ved effektiv drift, afskrivninger og forrentning af kapital 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. 

indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 969 af 27. juni 2018, § 54, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, 

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

forrentningsgrundlag i første reguleringsperiode den bogførte værdi af 

netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017. L-Net får således fra 

2023 dækket sine omkostninger til de omhandlede nødvendige nyinvesteringer til drift 

og vedligeholdelse, afskrivning og forrentning efter reglerne om ny økonomisk 

regulering. 

 

På baggrund af oplysninger fra L-Net og Forsyningstilsynets afgørelse om beregning 

af forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer1 beregnes 

forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. 

§ 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og 

forventede fremtidige indtægter, jf. tabel 2 nedenfor. 

 

TABEL 2 | DRIFTSOMKOSTNINGER, AFSKRIVNINGER OG FORRENTNING 2010-2022 
År Total 

2010 111.575 

2011 168.337 

2012 165.741 

2013 163.073 

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

model-for-noedvendige-nyinvesteringer/ 
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2014 160.292 

2015 157.514 

2016 154.775 

2017 152.101 

2018 149.532 

2019 146.970 

2020 144.415 

2021 141.867 

2022 139.327 

Note: Omkostningerne er opgjort i kr. og er endelig til og med 2017 og estimeret for 2018 og frem. 
Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynets løbende udmeldinger om 
reguleringspris. 
 

 

Nedenfor angives, hvor meget L-Nets reguleringspris forhøjes for at sikre mulighed for 

forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. 

§ 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og 

forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af 

reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for 

nyinvesteringen. 

 

TABEL 3 | TILLADTE STIGNINGER I L-NET’S REGULERINGSPRIS 2010-2022 
År   Total

2010   
0,039

2011   
0,058

2012   
0,057

2013   
0,059

2014   
0,057

2015   
0,057

2016   
0,056

2017   
0,054

2018   
0,053

2019   
0,052

2020   
0,051

2021   
0,050

2022   
0,049

Note: Reguleringsprisforhøjelsen er i øre/kWh og er endelig til og med 2017 og estimeret fra 2018 og 

frem. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynets løbende udmeldinger om 

indtægtsrammer. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af L-Net indsendte oplysninger er korrekte. 

 

Tilsynet gør opmærksom på, at i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018 

§ 50, stk. 5, skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af 

Forsyningstilsynet senest 1. oktober 2018, 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 nyinvesteringer, 

hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 2008, 

fremsendes dokumentation for kassationsværdi. 

 

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

henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på 

post@forsyningstilsynet.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 "Klagebehandling". 

 
 
BILAG 
Bilag 1: Endelig økonomisk model 

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hilal Kilic 
Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 08 78 

hiki@forsyningstilsynet.dk 

 


