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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF L-NET A/S’ REGULERINGSPRIS 

SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Vestforsyning 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 kabellægning af luftledninger og opsætning af kabelskabe i 2011. 

 

 

AFGØRELSE  
 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at L-Net A/S’ foretagne anlægsinvesteringer i 

kabellægning af luftledninger samt opsætning af tilknyttede anlæg idriftsat i 2011 er 

nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, 

litra c og litra e.  

 

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 18. august 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger samt opsat 

kabelskabe i 2011.  

 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget af ansøger opsummeret. 

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF 

LUFTLEDNINGER I 2011 

 

     2011 

Vægtet dato for idriftsættelse    01-12 

Anlægssum (kr.)    600.567 

Demonteringsomkostninger (kr.)    176.086 

Korrigeret - Kassationsværdi (kr.)    49.630 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)    1,10 

Kabelskabe (stk.)    20 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km)    1,10 

 

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

koncernforbundet virksomhed i forbindelse med den ansøgte kabellægning af 

luftledninger. I mail af den 12. oktober 2015 har L-Net oplyst, at der blev foretaget 

samgravning med Vestforsyning Belysning. Endeligt oplystes det i mailen, at 

graveentreprenøren var en ikke-koncernforbundet entreprenør, og at omkostningerne 

til gravearbejdet fordeltes ligeligt mellem de deltagende parter. I mail af den 24. 

november 2015 fremsendte L-Net en faktura fra entreprenøren, der dokumenterer 

omkostninger i forbindelse med samgravningen.   

 

Af ansøgningen fremgik der ikke kassationsværdi for de demonterede anlæg, men L-

Net har i mail af den 12. oktober 2015 oplyst, at de demonterede anlæg bestod af 

stålmaster og kobberledninger. Den præcise skrotværdi kendes ikke, da L-Net 

samlede skrot og solgte det i bunker. L-Net har efterfølgende oplyst kiloprisen på 

masterne i 2011 således, at kassationsværdien kan skønnes for stålmasterne. L-Net 

har endvidere oplyst, at kobberledningerne er blevet lagt på lager.    

 

L-Net har i mail af den 12. oktober 2015 bekræftet, at indtægterne fra skrot af 

stålmaster ikke er modregnet i de indberettede demonteringsomkostninger. 

 

Forsyningstilsynet har i mail af den 13. oktober 2015 bedt L-Net, om at foretage et 

skøn af kassationsværdien for de demonterede luftledninger, da den bogførte værdi af 

kobberet indgår, som kassationsværdi i beregningen af reguleringspris, når 

ledningerne er lagerført.  
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I mail af den 27. oktober 2015 blev det efter forespørgsel fra Tilsynet oplyst, at der i 

skønnet for kassationsværdi i 2011 er taget højde for tykkelsen på ledningerne samt 

antallet af sideløbende ledninger for hver kilometer demonteret strækning. Mere 

specifikt oplystes det, at ledningerne typisk er 35 millimeter i diameter, samt at der 

typisk har løbet fire luftledninger parallelt pr. demonteret strækning. Det svarer til, at 

der anvendes 1,248 kilo kobber pr. meter. Desuden blev det oplyst, at der anvendtes 

en kobberpris på 26 kr. pr. kilo. I mail af den 16. marts 2016 uddyber L-Net, at den 

oplyste kobberpris på 26 kr. pr. meter, er den aktuelle pris i 2015. Prisen er fundet efter 

forespørgsel hos en skrothandler. På baggrund af den oplyste længde på 

kobberkablerne, kobbervægten pr. meter og prisen pr. kilo samt skrotværdien af 

masterne, har L-Net beregnet den samlede kassationsværdi til 40.036 kr. 

 

Forsyningstilsynet har i mail af den 16. marts 2017 bedt L-Net om at oplyse hvilken 

metode, der er blevet brugt til skønnet på kobberprisen. Ydermere blev L-Net bedt om 

at finde kobberprisen gældende i 2011, således at kassationsværdien for 

kobberledninger afspejler værdien af ledningerne, hvis de var blevet solgt til skrot i 

2011.  

 

L-Net har i mail af den 16. marts 2017 oplyst, at de ikke er i stand til at komme med et 

mere præcist skøn end det der blev fremsendt den 27. oktober 2015.  

 

Da L-Net hverken er i stand til at dokumentere kassationsværdien af kablerne eller 

udarbejde et skøn for kobberpris pr. kilo i 2011, har Tilsynet udarbejdet et skøn for 

kobberprisen pr. kilo i 2011. 

 

Endvidere blev det i mail af den 7. marts 2017 oplyst, at der ikke er investeret i 

transformere og netstationer i forbindelse med projektet, da disse allerede var idriftsat. 

 

Det blev i mail af den 7. marts 2017 bekræftet, at de konkrete idriftsættelsesdatoer for 

delstrækninger spændingspåsat i 2011 er ukendte og derfor er sat til en dato ultimo 

året således, at der opnås minimal forrentning af investeringen i idriftsættelsesåret. 

 

 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 7. august 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos L-Net 

med høringsfrist senest den 21. august 2018. 

 

 

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. 

 

L-Net har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger af hensyn til 

forsyningssikkerheden. L-Net har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af 

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

20, litra c. 

 

L-Net har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk 

nødvendigt at opsætte tilknyttede anlæg og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse 

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

nr. 20, litra e. 
 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget 

samgravning med koncernforbundet virksomhed. Ud fra det af L-Net oplyste om ligeligt 

fordelte graveomkostninger, jf. sagsfremstillingen, lægges det til grund, at 

omkostningerne til samgravning er foregået på markedsmæssige vilkår og opfylder 

Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkostninger 

ved samgravning”, pkt. 9-11. 
 

L-Net har skønnet kassationsværdien for 2011. Forsyningstilsynet har stillet 

uddybende spørgsmål hertil jf. sagsfremstillingen. Skønnet er beregnet med 

udgangspunkt i den af L-Net oplyste kobberpris på 26 kr. pr. kilo i 2015. Tilsynet har 

foretaget en generel vurdering af kobberprisen i 2011 sammenlignet med 2015 der 

viser, at prisen i 2011 var 25 pct. højere end i 2015
1
. I beregningen af 

kassationsværdien er der derfor anvendt en kobberpris pr. kilo på 33 kr. Der anvendes 

derfor en kassationsværdi på 49.630 kr. i beregning af forhøjelse af reguleringsprisen.  

 

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

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget 

af L-Net kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. 

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

 

Endvidere vurderes det ud fra det af ansøger oplyste, at opstilling af tilknyttede anlæg 

er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra e, samt lovbemærkninger til 

Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning L386/2009 til § 70, 

stk. 3 (nu stk. 4).  

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor L-Net A/S’ reguleringspris, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1. Efter 

                                                        
1
 

http://www.infomine.com/ChartsAndData/ChartBuilder.aspx?z=f&gf=110563.USD.l
b&dr=max&cd=1 
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reglerne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende 

elforsyningslov (lovbek. 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 nyinvesteringer
2
 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 | TILLADTE STIGNINGER I L-NETS INDTÆGTSRAMME 2011-2022 

År     2011 

2011     20.442 

2012     51.449 

2013     50.507 

2014     49.586 

2015     48.664 

2016     47.736 

2017     46.778 

2018     45.818 

2019     44.858 

2020     43.896 

2021     42.933 

2022     41.969 
Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er i kr. og er endelig til og med 2017 og estimeret for 2018 og frem. 

Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynet løbende udmeldinger om 

indtægtsramme. 

 

                                                        
2
 http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-

model-for-noedvendige-nyinvesteringer/ 
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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-NETS REGULERINGSPRIS 2011-2050 

År     2011 

2011     0,007 

2012     0,018 

2013     0,018 

2014     0,018 

2015     0,018 

2016     0,017 

2017     0,017 

2018     0,016 

2019     0,016 

2020     0,016 

2021     0,015 

2022     0,015 
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 A/S 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 også 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, 18/04578, 2011 

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Hilal Kilic 
Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 08 78 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
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