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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF THY-MORS’ REGULERINGSPRIS 

SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra Thy-Mors 

Energi Elnet A/S (herefter Thy-Mors) om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørel-

se nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 

50, stk. 4, jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 (herefter indtægts-

rammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører Thy-Mors’ ansøgninger om kabellægning af luftlednin-

ger, samt dertilhørende opsætning af kabelskabe, netstationer og transformere i 

årene 2011, 2015 og 2016. 

 

 

AFGØRELSE  
 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors’ foretagne an-

lægsinvesteringer i kabellægning af luftledninger samt opsætning af kabelskabe, 

netstationer og transformere idriftsat i 2011, 2015 og 2016 er nødvendige nyinve-

steringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra c og litra e.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Thy-Mors’ 

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

nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1, hvortil der hen-

vises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor.  

 

Sekretariatet bemærker, at omkostningerne til drift, afskrivning og forrentning af 

de nødvendig 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. 
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SAGSFREMSTILLING 
 

Thy-Mors har den 22. december 2015 (jf. sagsnr.: 18/04713), 7. april 2016 (jf. 

sagsnr.: 18/04834) og 31. maj 2017 (jf. sagsnr.: 18/05746) ansøgt om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luft-

ledninger i årene 2011, 2015 og 2016 samt opsat kabelskabe, netstationer og trans-

formere.  

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Thy-Mors i forbindelse med an-

søgningerne opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER I 2011, 2015 OG 2016 

 

   2011 2015 2016 

Vægtet dato for idriftsættelse  30-11 02-05 20-04 

Anlægssum (kr.)  770.932 19.014.731 15.418.694 

Demonteringsomkostninger (kr.)  4.500 1.919.653 1.652.061  

Kassationsværdi (kr.)  - 1.273.111 999.317  

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

60 kV jordkabelforbindelse (km)  - 5,3 - 

10-20 kV jordkabelforbindelse (km)  2,2 36,9 38,1 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)  - 4,6 5,1 

Kabelskabe (stk.)  - 58 66 

Netstationer (eksklusiv transformer, stk.)  2 20 22 

Transformere  2 16 21 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

60 kV luftledning (km)  - 4,0 - 

10-20 kV luftledning (km)  - 41,0 35,2 

0,4 kV luftledning (km)  - 4,6 4,7 

Netstationer (eksklusiv transformer, stk.)  2 20 22 

Transformere  2 16 21 

 

Der foreligger allerede en afgørelse af den 22. oktober 2015 (jf. sagsnr.: 15/02980) 

for kabellagte luftledninger idriftsat i 2011. Thy-Mors oplyser i mail af den 11. 

marts 2016, at ansøgningen (jf. sagsnr.: 18/04713) for idriftsættelsesåret 2011 

vedrører idriftsættelse af yderligere 2,2 km 10-20 kV jordkabelforbindelse og der-

tilhørende netstation og transformer, som ved en fejl fra ansøgers side ikke var 

medtaget i den tidligere ansøgning for 2011.   

 

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 og at investere i nye netstationer og transformere. Det 

blev oplyst i ansøgningerne og senere bekræftet ved telefonsamtale af den 20. april 

2016, at kabelskabene erstattede de eksisterende luftledningssikringer, samt at 
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udskiftning af 10 og 0,4 kV stationer var nødvendigt, da de nye kabler ikke kunne 

anvendes i forbindelse med de gamle stationer.  

 

Thy-Mors har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomi-

ske dispositioner før 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2011, 2015 

og 2016. 

SAMGRAVNING 

Thy-Mors har i ansøgningen for 2011 oplyst, at der ikke har været samgravning i 

forbindelse med kabellægningen af luftledninger i år 2011. 

 

Thy-Mors har i ansøgningerne for 2015 og 2016 oplyst, at der har været samgrav-

ning med koncernforbundet virksomhed og tredjepart i forbindelse med kabellæg-

ningen. Det oplyses hertil, at der i forbindelse med nedgravning af gadelys er fore-

taget samgravning med Thisted Kommune i begge år og med Morsø Kommune i 

2015. Yderligere oplyses det, at der er foretaget samgravning med Thy-Mors 

Energi Fibernet A/S, koncernforbundet virksomhed, i forbindelse med nedgrav-

ning af fibernet i både 2015 og 2016.  

 

Thy-Mors har oplyst, at omkostningerne til samgravning er fordelt ligeligt mellem 

de deltagende parter. Metoden til brug for fastsættelse af den enkelte parts sam-

gravningsomkostninger er medsendt som dokumentation. Det fremgår heraf, at 

omkostningerne til samgravningen fordeles ligeligt mellem parter der graver i 

samme dybde. 

DEMONTERINGSOMKOSTNINGER OG KASSATIONSVÆRDIER 

Thy-Mors har i ansøgningen for 2011 oplyst, at de demonterede luftledninger og 

dertilhørende omkostninger og kassationsværdi er medtaget i den tidligere indbe-

rettede ansøgning. Det fremgår af afgørelsen fra den 22. oktober 2015 (sagsnr.: 

15/02980), at der ifølge ansøgningen for 2011 blev etableret 33,7 km 10 kV-

kabelforbindelse, mens der blev demonteret 48,4 km 10 kV-luftledning.  

 

Thy-Mors har i ansøgningen oplyst for 2015, at 19 af de nedtagne netstationer er 

skrottet til 0 kr., og det blev bekræftet i en mail af den 7. september 2017, at an-

læggene på nedtagelsestidspunktet var fuldt afskrevne. I ansøgningen for 2016, er 

der fremsendt dokumentation for både demonteringsomkostninger og kassations-

værdi for nedtagne netstationer og transformere. 

 

For de 4,0 km nedtagne 60 kV-luftledninger i 2015 er der med ansøgningen frem-

sendt en kreditnota fra JATOB ApS som dokumentation for kassationsværdien.  

 

Det fremgår af de fremsendte bilag til ansøgningerne, at nedtaget kobber og gen-

anvendelige anlæg fra investeringerne foretaget i 2015 og 2016 er blevet solgt til 

et koncernforbundet selskab, TME Service A/S. Det blev oplyst i mail af den 7. 

september 2017, at Thy-Mors ved fastsættelse af kassationsværdien for kobberled-

ninger har anvendt en kilopris på 20 kr./kilo kobber, hvilket stemmer overens med 

fremsendte fakturaer. Hertil blev det oplyst i samme mail, at denne pris inkludere-

de håndteringsomkostninger.  
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Kassationsværdier på genanvendelige netstationer og transformere fremgår ligele-

des af fremsendte faktura fra TME Service A/S.  

 

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 26. juni 2018 sendt afgørelsen i partshøring 

hos Thy-Mors med høringsfrist senest den 3. juli 2018. 

 

Thy-Mors har i mail af den 2. juli 2018 oplyst, at selskabet ikke har bemærkninger 

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-

rammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defi-

neret i indtægtsrammebekendtgørelsen 2, nr. 20, litra a-e. 

 

Thy-Mors har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger af 

hensyn til forsyningssikkerheden. Thy-Mors har i den forbindelse ansøgt om for-

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

2, nr. 20, litra c. 

 

Thy-Mors har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været tek-

nisk nødvendigt at opsætte kabelskabe samt at udskifte netstationer og transforme-

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

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

 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget 

samgravning med koncernforbundet selskab. Ud fra det af ansøger oplyste om 

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

omkostningerne til samgravning med koncernforbundet selskab er fordelt rimeligt. 

Det begrundes ved, at Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 ”Fordeling 

af graveomkostninger ved samgravning”, beskriver, at  

”det ikke er urimeligt såfremt netselskaberne fordeler de aggregerede graveom-

kostninger ved en samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernfor-

bundne selskaber efter en ligelig fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens §§ 46, 

stk. 1, 46 stk. 2 og 73, stk. 1.” 

 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget 

samgravning med tredjepart. Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | FORHØJELSE AF THY-MORS’ REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF 

NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 
Side 5/8 

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

til samgravning med tredjepart er foregået på markedsmæssige vilkår og opfylder 

Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkostninger 

ved samgravning”, pkt. 9-11. 

 

Sekretariatet vurderer, at de samlede kassationsværdier for henholdsvis årene 2015 

og 2016 ligger inden for, hvad sekretariatet erfaringsmæssigt forventer for denne 

type af nødvendig nyinvestering, hvorfor de af ansøger angivne kassationsværdier 

lægges til grund for nærværende afgørelse. 

 

Thy-Mors har for året 2011 ansøgt om forhøjelse for idriftsættelse af 2,2 km 10 

kV-jordkabelforbindelse samt udskiftning af to netstationer og to transformere. 

Der er i ansøgningen for 2011 ikke angivet antal km nedtaget luftledning. Disse 

var indeholdt i afgørelsen af den 22. oktober 2015. 

  

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

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger 

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

rammebekendtgørelsen § 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. indtægtsrammebekendtgørelsen § 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).  

 

Sekretariatet forhøjer på baggrund af ovenstående Thy-Mors’ 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. Thy-Mors 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. 
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På baggrund af oplysninger fra Thy-Mors 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.  

TABEL 2 | OMKOSTNINGER, SOM DÆKKER ANSØGTE INVESTERINGER 2011-2022  

År  2011 2015 2016 TOTAL 

2011  23.046 - - 23.046 

2012  62.388 - - 62.388 

2013  61.431 - - 61.431 

2014  60.422 - - 60.422 

2015  59.414 820.384 - 879.798 

2016  58.424 998.781 692.638 1.749.844 

2017  57.465 982.184 839.273 1.878.922 

2018  56.556 965.909 825.414 1.847.879 

2019  55.649 949.629 811.553 1.816.832 

2020  54.746 933.344 797.691 1.785.781 

2021  53.847 917.053 783.826 1.754.726 

2022  52.950 900.757 769.959 1.723.667 

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 Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om 

reguleringspris. 

 

 

Nedenfor angives, hvor meget Thy Mors’ 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 THY-MORS’S REGULERINGSPRIS 2011-2022 

År  2011 2015 2016 TOTAL 

2011  0,004 - - 0,004 

2012  0,013 - - 0,013 

2013  0,012 - - 0,012 

2014  0,012 - - 0,012 

2015  0,012 0,169 - 0,182 

2016  0,012 0,211 0,146 0,370 

2017  0,012 0,203 0,173 0,388 

2018  0,012 0,199 0,170 0,381 

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

noedvendige-nyinvesteringer/ 
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2019  0,011 0,196 0,167 0,375 

2020  0,011 0,193 0,165 0,368 

2021  0,011 0,189 0,162 0,362 

2022  0,011 0,186 0,159 0,356 

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 Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldin-

ger om indtægtsrammer. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Thy-Mors indsendte 

oplysninger er korrekte. 

 

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

benyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markeds-

mæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

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.  

 

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". 

 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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BILAG 

Bilag 1: Økonomiske modeller: 

 1.1_Oekonomisk_model_2011_1804713 

 1.2_Oekonomisk_model_2015_1804834 

 1.3_Oekonomisk_model_2016_18-05746 

  

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bettina Aagaard Vester 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 15 

BEVE@energitilsynet.dk 
 


