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Afgørelse | forhøjelse af Nakskov Elnet A/S’ reguleringspris som 
følge af nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) har færdigbehandlet ansøgningen fra Nak-

skov Elnet A/S (herefter Nakskov Elnet) om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme 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 Nakskov Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger 

i 2010 samt som følge heraf opsætning af kabelskabe. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Nakskov Elnet A/S’ foretagne anlægsinve-

steringer i kabellægninger af luftledninger samt etablering af tilknyttede anlæg idriftsat i 

2010 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, 

nr. 20, litra c og litra e.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Nakskov Elnet A/S’ regule-

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

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, 

og i Tabel 2 og 3 nedenfor.  

 

Tilsynet bemærker, at omkostningerne til drift, afskrivning og forrentning af 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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2. SAGSFREMSTILLING 

Nakskov Elnet har den 11. december 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger i 2010 samt 

som følge heraf opsætning af kabelskabe. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Nakskov Elnet opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER  

 

    2010 

Vægtet dato for idriftsættelse    01-11 

Anlægssum (kr.)    6.401.171 

Demonteringsomkostninger (kr.)    696.006 

Kassationsværdi (kr.)    141.642  

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)    5,9 

Kabelskabe (stk.)    50 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftledning (km)    4,6 

Kabelskabe (stk.)    49 

 

 

Nakskov Elnets investering omfatter dels kabellægning i jorden samt etablering af 

tilhørende kabelskabe og dels demontering af luftledning og kabelskabe. Nakskov 

Elnet har ved mail af den 4. maj 2017 oplyst, at investeringen er foretaget af hensyn til 

forsyningssikkerheden. 

 

Nakskov Elnet har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget samgravning i forbin-

delse med nedgravning af kabler.   

 

Nakskov Elnet har i ansøgningen oplyst at projektet også omfatter en omlægning af 

nettet. Nakskov Elnet oplyser i mail af 20. september 2016 efter forespørgsel fra For-

syningstilsynet, at formuleringen ”omlægning af net” ikke skal forstås som en flytning 

og ændring i hvilke forbrugere nettet forsyner, men udelukkende en omlægning af 

luftledninger til jordkabler. 

 

Nakskov Elnet har ved mail af den 4. maj 2017 oplyst, at den præcise dato for spæn-

dingspåsætning af de enkelte delstrækninger er ukendt, og at datoen den 1. november 

2010 er skønnet ud fra, hvornår det med sikkerhed vides, at der er spænding på nettet.  

 

Det fremgår af ansøgningen, at de demonterede luftledninger har en kassationsværdi 

på 141.642 kr. Nakskov Elnet har med ansøgningen fremsendt dokumentation for en 

kassationsværdi på 119.519,67 kr. i form af fakturaer. Nakskov Elnet har den 21. april 

2017, på anmodning fra Forsyningstilsynet, fremsendt dokumentation for en kassati-
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onsværdi på yderligere 22.080,33 kr. i form af fakturaer. Der er således indsendt do-

kumentation for en samlet kassationsværdi på 141.642 kr. 

 

Nakskov Elnet har oplyst, at der er demonteret kabelskabe, da de eksisterende kabel-

skabe ikke kapacitetsmæssigt var dimensioneret til de nye kabler. Investeringen i nye 

kabelskabe er ifølge Nakskov Elnet en nødvendig nyinvestering, der er foretaget af 

hensyn til anvendelsen af det nye kabelnet. Ved mail af den 21. april 2016, den 20. 

september 2016 samt den 19. december 2016, har Nakskov Elnet endvidere oplyst, at 

de demonterede kabelskabe ikke er genanvendt, idet disse er forældede i forhold til 

gældende krav. Af mail den 31. maj 2017 har Nakskov Elnet oplyst, at alle kabelska-

bene er fuldt afskrevne og ikke har nogen kassationsværdi. 

 

Nakskov Elnet har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2010. 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 29. august 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos Nak-

skov Elnet A/S med høringsfrist senest den 5. september 2018.  

 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget bemærkningerne til afgørelsen. 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

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

bekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a-e. 

 

Nakskov Elnet har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger af 

hensyn til forsyningssikkerheden. Nakskov Elnet har i den forbindelse ansøgt om for-

højelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, 

nr. 20, litra c. 

 

Nakskov Elnet har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været tek-

nisk nødvendigt for anvendelsen af det nye kabelnet at nedtage og opstille kabelskabe 

og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsen, § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra e. 

 

Nakskov Elnet har indsendt tilstrækkelig dokumentation for kassationsværdien af luft-

ledningerne.  

 

Nakskov Elnet har investeret i luftkabler og kabelskabe. Den vægtede dato for spæn-

dingssætningen af anlæggene er den 1. november 2010. 
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Forsyningstilsynet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på baggrund af 

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget 

af Nakskov Elnet kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen § 2, nr. 20, litra c.  

 

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

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

tægtsrammebekendtgørelsen § 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 på baggrund af ovenstående Nakskov Elnet regulerings-

pris, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 12, stk. 1, nr. 1,jf. § 15, stk. 1.  Efter regler-

ne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elforsyningslov 

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

relse 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 nødven-

dige nyinvesteringer til netvirksomhedens omkostningsramme, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen 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. Nakskov Elnet 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 Nakskov Elnet og Forsyningstilsynets afgørelse om 

beregning af forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer
1
 

beregnes forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinve-

steringer, 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     2010 

2010     229.603 

2011     512.493 

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

model-for-noedvendige-nyinvesteringer/ 
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2012     503.032 

2013     493.694 

2014     484.552 

2015     475.403 

2016     466.189 

2017     456.862 

2018     447.353 

2019     437.834 

2020     428.302 

2021     418.757 

2022     409.200 

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

Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynets løbende udmeldinger om regule-

ringspris. 

Nedenfor angives Nakskov Elnets reguleringspris forhøjelse af reguleringspris 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. Forhøjel-

sen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for 

nyinvesteringen.  

TABEL 3 | TILLADTE STIGNINGER I NAKSKOV ELNETS REGULERINGSPRIS 2010-

2022 

År     Tilladt stigning (øre/kWh) 

2010     0,298 

2011     0,654 

2012     0,767 

2013     0,704 

2014     0,628 

2015     0,613 

2016     0,577 

2017     0,596 

2018     0,583 

2019     0,571 

2020     0,559 

2021     0,546 

2022     0,534 
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Note: Reguleringsprisforhøjelsen er i øre/kWh og er endelig til og med 2017 og estimeret fra 2018. 

Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynets løbende udmeldinger om indtægts-

rammer. 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Nakskov Elnet indsendte oplysninger er 

korrekte. 

 

Forsyningstilsynet er ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de 

benyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markedsmæs-

sige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 

969/2018, § 50, stk. 5, skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være mod-

taget 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. 

7. 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". 

8. BILAG 

Bilag 1: Regnearket ”Oekonomisk_model_2010_18_04684” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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Maja Kofoed 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5367 

mapa@forsyningstilsynet.dk 
 


