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Afgørelse | Forhøjelse af Cerius A/S’ reguleringspris som følge af 
ansøgning om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra SEAS NVE-Net A/S, der pr. 

den 22. december 2017 har ændret navn til Cerius A/S (herefter Cerius), om forhøjelse 

af netvirksomhedens indtægtsramme som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinve-

steringer, jf. § 50, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsram-

mer for netvirksomheder, (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. novem-

ber 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018) jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af 

den 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører Cerius’ ansøgninger om kabellægning af luftledninger i 2012, 

2013 og 2014. Investeringerne omfatter kabellægning af luftledninger, tilknyttede stati-

onsombygninger, transformerstationer samt kabelskabe.  

 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at de af Cerius A/S foretagne anlægsinveste-

ringer idriftsat i 2012-2014 er nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 

den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelse 195/2016 § 15 samt § 2, nr. 20, litra c og litra e.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse, om at forhøje Cerius A/S’ reguleringspris i 

medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirk-

somheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1, 2 og 3, hvortil der 

henvises, og i Tabel 2, 3 og 4 nedenfor.  
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2. SAGSFREMSTILLING 

Cerius har den 22. oktober 2015 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens regulerings-

pris, idet Cerius har kabellagt luftledninger samt tilknyttede stationsombygninger, trans-

formerstationer og opsat kabelskabe som følge af kabellægning af luftledninger i 2012-

2014. 

 

I nedenstående tabel 1 er oplysninger i forbindelse med ansøgningerne modtaget fra 

Cerius opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFT-

LEDNINGER I 2012-2014 

 

 

Af ansøgningerne fremgår det, at omkostningerne til kabelskabe, stationsombygninger 

og transformerstationer er indeholdt i de af netvirksomheden opgjorte omkostninger til 

kabellægning af luftledninger i perioden 2012-2014. Cerius har i ansøgningerne oplyst, 

at kabellægningen af luftledningerne er foretaget af hensyn til forsyningssikkerhed. 

 

Cerius har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispo-

sitioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringerne idriftsat i 2012-2014. 

 

Cerius har i mail af den 23. november 2015 bekræftet, at investeringen i antal kabel-

skabe udelukkende er foretaget som følge af kabellægningen af luftledninger i 2012-

2014. I mail af den 11. december 2015 forklarer Cerius, at de har demonteret kabel-

skabe, der ikke har opfyldt kravet om dobbelt isolering i stærkstrømsbekendtgørelsen.   

 

  2012 2013 2014 

Vægtet dato for idriftsættelse  11-11 07-09 16-08 

Anlægssum (kr.)  16.648.525        71.284.293 118.554.547 

Demonteringsomkostninger (kr.)    1.291.041 7.408.399 11.289.565 

Kassationsværdi (kr.)  702.493 4.356.920 5.447.914 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)  19,2 83,0 185,2 

Kabelskabe (stk.)  248 1.795 3.791 

10-15-20 kV jordkabelforbindelse (km)  1,2 -          - 

50-60 kV jordkabelforbindelse (km)  - 2,0 - 

Netstationer  7 20 21 

Transformer  7 20 21 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km)  21,8 85,1 186,9 

10-15-20 kV jordkabelforbindelse (km)  1,25 2,0 - 

Kabelskabe (stk.)  122 878 1.888 

Netstationer  7 20 21 

Transformer  7 20 21 
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Cerius har i ansøgningerne oplyst, at der er foretaget samgravning, samt at omkostnin-

gerne til samgravning er fordelt ligeligt i overensstemmelse med Tilsynets retningslinjer. 

Cerius har i mail af den 30. marts 2016 oplyst, at der i forbindelse med nedgravning af 

kabler er foretaget samgravning med SEAS-NVE Holding A/S, som er et koncernforbun-

det selskab.  

 

Samgravningsomkostningerne er fordelt ligeligt mellem el, fibernet, gadelys og øvrige 

forsyningsarter for alle tre år (2012, 2013, 2014), da disse er gravet ned i samme dybde. 

Cerius har endvidere oplyst, at der ikke er foretaget reinvesteringer i netvirksomhedens 

øvrige net i forbindelse med kabellægningerne i 2012-2014.  

 

Cerius har, efter forespørgsel fra Tilsynet, i mail af den 11. december 2015 indsendt 

dokumentation for de oplyste kassationsværdier. 

 

I mail af den 16. februar 2016 har Cerius oplyst, at de demonterede kabelskabe og sta-

tioner ikke har nogen værdi, idet de ikke er lavet af materialer, der kan genanvendes. 

Derimod har transformerne en kassationsværdi på 4.408,- pr. stk., som efter forespørg-

sel fra Tilsynet er udskilt fra anlægsudgiften i den økonomiske model. 

 

Cerius har den 12. juni 2018 indsendt udtræk fra SAP anlægskartotek over samtlige af 

de anlæg, der indgår i ansøgningerne fra 2012, 2013 og 2014. Grundet manglende over-

ensstemmelse mellem tallene i de økonomiske modeller, blev Cerius den 18. juni 2018 

anmodet af Forsyningstilsynet, om at fremsende opdaterede økonomiske modeller.  

 

Ved telefonsamtale den 4. juli 2018 har Cerius forklaret, at kabellægningsprojekter i 

2012-2014 er dokumenterede ved udtræk fra regnskabssystemmet SAP. Cerius uddy-

bede i den sammenhæng, at de oprindeligt har opdelt ansøgninger på lavspænding, 10 

kV og højspænding samt en mindre strækning med 50 KV i 2013. På baggrund af For-

syningstilsynets anmodning er ansøgningerne blevet lagt sammen, og der er oprettet en 

økonomisk model for hvert idriftsættelsesår. Cerius bemærkede desuden ved telefon-

samtalen den 4. juli, at de har lavet mindre justeringer i bogføringen, og at de nyligt 

fremsendte udtræk fra SAP, derfor kan afvige i forhold til de oprindeligt ansøgte beløb. 

 

Ved mail af den 25. oktober 2018 forklarer Cerius, at det indsendte dokumentation pr. 

delstrækning, er tillagt opsamling fra 1 års gennemgang samt byggerenter. Det er hånd-

teret som separate anlæg og indgår derfor i total summen. Vedrørende APO skriver 

Cerius, at den aktuelle APO er anskaffelsesværdien, der dokumenterer den indsendte 

ansøgning. Endvidere, at de akkumulerede afskrivninger er forskellen mellem APO og 

den løbende bogførte værdi pr. udtræksdatoen. Cerius har også oplyst, at den løbende 

bogførte værdi og de akkumulerede afskrivninger ikke er relevante i forhold til deres 

ansøgning. 

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 21.december 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos Cerius 

A/S med høringsfrist senest den 19. januar 2019. Cerius har i mail af den 15. januar 

2019 meddelt, at de har gennemgået afgørelsen og ikke har nogle bemærkninger, samt 
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at de ønsker afgørelsen afsendt snarest. Afgørelsen fremsendes derfor før udløb af hø-

ringsfristen den 19. januar 2019. 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 4. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Tilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som følge af 

afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægtsrammebe-

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

 

Cerius har oplyst, at netvirksomheden har udført kabellægning af luftledninger af hensyn 

til forsyningssikkerheden. Cerius har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af regule-

ringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra c. 

 

Cerius har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk nød-

vendigt at idriftsætte kabelskabe, stationsombygninger og transformerstationer og har 

som følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendt-

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

 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringerne foretaget sam-

gravning med koncernforbundet selskab. Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt for-

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

til samgravning med koncernforbundet selskab er fordelt rimeligt. Det begrundes ved, at 

Energitilsynets tilkendegivelse af den 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkostninger 

ved samgravning”, beskriver, at  

 

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

ger ved en samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernforbundne sel-

skaber efter en ligelig fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens §§ 46, stk. 1, 46, stk. 2 

og 73, stk. 1.” 

 

Cerius har indsendt dokumentation for kassationsværdierne i 2012-2014, jf. sagsfrem-

stillingen. 
 

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

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget 

af Cerius i perioden 2012-2014 kan betragtes som en nødvendig nyinvestering, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 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 kabelnet, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra e. 
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Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående Cerius reguleringspris, jf. indtægtsram-

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

 

Efter reglerne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elfor-

syningslov (lovbek. nr. 1009 af den 27. juni 2018) og den gældende indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK 969/2018) er reglerne om forhøjelse af 

indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer ophævet fra den 1. januar 

2018. Tilsynet bemærker, at der fremadrettet kan søges om forhøjelser efter bestem-

melserne i BEK 969/2018, §§ 24-33.  

 

En forhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering vil kun give en årlig forhøjelse til 

og med første reguleringsperiode af den nye regulering (2018-2022), jf. BEK 969/2018, 

§ 6, stk. 5, og § 54, stk. 2, nr. 3. Da nødvendige nyinvesteringer pr. definition vil være 

idriftsat inden 2018, vil enhver nødvendig nyinvestering fra anden reguleringsperiode 

(2023-2027) indgå i indtægtsrammens beregningsgrundlag, som udgøres af perioden 

2018-2022, hvorfor der ikke foretages en forhøjelse som følge af den nødvendige nyin-

vestering fra 2023 og frem.  

 

Nedenfor er den tilladte stigning som følge af ansøgte anlægsinvestering i indtægtsram-

men og forhøjelse af reguleringsprisen til og med 2017 angivet i tabel 2 og 3. Den tilladte 

årlige stigning, jf. tabel 2 og 3, indeholder forhøjelser som følge af dækning af omkost-

ninger til henholdsvis drift, afskrivninger og forrentning. 

 

TABEL 2 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I 2012 - 2017 (KR.) 

 

År      

   2012  

(sagsnr. 18/04655) 

2013  

(sagsnr. 18/04653) 

2014  

(sagsnr. 18/04654)  

Total 

2012   516.285   516.285 

2013   1.055.495 2.830.219  3.885.714 

2014   1.037.251 4.904.781 4.686.742 10.628.774 

2015   1.018.976 4.819.813 7.021.216 12.860.005 

2016   1.000.383 4.733.981 6.904.171 12.638.535 

2017   981.237 4.646.654 6.783.643 12.411.534 

 

 

TABEL 3 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2012- 2017 (ØRE/KWH) 

 

År      

   2012  

(sagsnr. 18/04655)  

2013  

(sagsnr. 18/04653)  

2014  

(sagsnr. 18/04654)  

Total 

2012   0,013   0,013 

2013   0,027 0,072  0,099 

2014   0,027 0,126 0,120 0,273 
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2015   0,026 0,125 0,182 0,333 

2016   0,025 0,120 0,175 0,32 

2017   0,025 0,116 0,170 0,311 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 4.  

 

TABEL 4 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Sagnr. 18/04655       

Afskrivninger 

 

404.604 404.604 404.604 404.604 404.604 

Driftsomkostninger 

 

-60.554 -60.554 -60.554 -60.554 -60.554 

Sagnr. 18/04653       

Afskrivninger  1.750.495 1.750.495 1.750.495 1.750.495 1.750.495 

Driftsomkostninger  -166.803 -166.803 -166.803 -166.803 -166.803 

Sagnr. 18/04654       

Afskrivninger  2.937.096 2.937.096 2.937.096 2.937.096 2.937.096 

Driftsomkostninger  -389.492 -389.492 -389.492 -389.492 -389.492 

Samlet justering af  

Omkostningsramme som følge 

af nærværende afgørelse 

 

4.475.346 4.475.346 4.475.346 4.475.346 4.475.346 

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 4, da disse først pristal-

skorrigeres i beregningsmodellen for indtægtsrammer.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at kun forhøjelsen vedrørende driftsomkostnin-

ger og afskrivninger tillægges i omkostningsrammen under ny regulering, jf. BEK 

969/2018, (med senere ændringer), § 54, stk. 2, stk. 3. Anlægsaktiverne idriftsat i for-

bindelse med en nødvendig nyinvestering vil indgå i netvirksomhedens samlede forrent-

ningsgrundlag i første reguleringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksom-

hedens netaktiver opgjort den 31. december 2017, jf. BEK 969/2018, (med senere æn-

dringer), § 57, stk. 4. Således vil anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med den nød-

vendige nyinvestering forrentes med den historiske forrentningssats, jf. BEK 969/2018, 

§ 39, stk. 1, da aktiverne indgår i det historiske forrentningsgrundlag.  

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Cerius A/S indsendte oplysninger er kor-

rekte. 

 

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

prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markedsmæssige, jf. elfor-

syningslovens § 46. 
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Tilsynet gør opmærksom på, at i henhold til BEK 969/2018, § 50, stk. 5, skal ansøgnin-

ger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af Forsyningstilsynet senest sam-

men med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017. 

 

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

henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på post@forsyningstil-

synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

7. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal in-

den 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 ”Økonomisk model (2012)” 

Bilag 2:  Regnearket ”Økonomisk model (2013)” 

Bilag 3:  Regnearket ”Økonomisk model (2014)” 

Bilag 4:  Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hilal Kilic 

Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 08 78 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
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