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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF NIBE EL FORSYNINGS REGULE-

RINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Nibe El For-

syning (herefter Nibe) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge 

af en anlægsinvestering, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhe-

der og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195/2016 af den 4. marts 2016 

(herefter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016). 

 

Denne afgørelse vedrører Nibes ansøgning om kabellægning af luftledninger for 

2011. 

 

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel, samt rets-

grundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

AFGØRELSE  
 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nibe El Forsynings fore-

tagne anlægsinvestering idriftsat i 2011 er en nødvendig nyinvestering, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra c og e.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Nibe El 

Forsynings reguleringspris i anlæggets levetid i medfør af indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel (se under fanen ”til print”) og i 

Tabel 2 og 3 nedenfor.  

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Nibe har den 30. december 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger i 2011 samt op-

sat kabelskabe, netstationer og transformere som følge af kabellægning af luftled-

ninger. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Nibe opsummeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER I 2011 

 

     2011 

Vægtet dato for idriftsættelse    21-12 

Anlægssum (kr.)    1.238.010 

Demonteringsomkostninger (kr.)    17.000 

Kassationsværdi (kr.)    30.539 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)    1,20 

Kabelskabe (stk.)    28 

Netstationer (stk.)    2 

Transformere (stk.)    2 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km)    1,09 

Netstationer (stk.)    2 

Transformere (stk.)    2 

 

Nibe har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske di-

spositioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2011. 

 

Af ansøgningen fremgår det, at Nibe har skønnet antal km demonteret 0,4 kV ud 

fra samme beregningsprincip som anvendt af Energinet og Dansk Energi til bereg-

ning af udligningsbeløbet.
1
 Det svarer i praksis til, at de har estimeret, at der er 

demonteret 10 pct. færre kilometer luftledninger, end der er idriftsat kabler.  

 

Nibe har opgjort de samlede anlægsomkostninger, men har oplyst, at de ikke kan 

udskille demonteringsomkostningerne herfra. Omkostningerne til demontering er 

derfor skønnet i ansøgningen. Skønnet er baseret på et estimeret timeforbrug (fra 

Nibes overmontør) og en timepris beregnet på baggrund af bilag fra det pågælden-

de år.   

 

Nibe oplyser i mail af den 4. april 2016, at de har genanvendt to transformere, 

hvorfor der ingen anlægsomkostninger har været forbundet hertil.  

 

I ansøgningen har Nibe ikke registreret indtægter fra kassation af luftledninger i 

den økonomiske model.  

 

I mail af den 7. december 2016 bedes selskabet fremsende en estimeret kassati-

onsværdi, såfremt denne ikke kan oplyses eller dokumenteres af Nibe.    

 

I mail af den 13. december 2016 fremsender Nibe dokumentation for kassations-

værdien i form af kreditnota fra genindvindingsvirksomheder.   
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Nibe har i ansøgningen oplyst, at der er foretaget samgravning med tredjepart i 

forbindelse med kabellægning af luftledninger i 2011. I mail af den 13. december 

2016 oplyses det, at der er foretaget samgravning med Aalborg Kommune, som 

har nedlagt kabler til gadelys, og at omkostningerne til samgravning er fordelt på 

markedsmæssige vilkår mellem parterne.  

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet sendte første gang afgørelsen i høring den 24. maj 

2017. Sekretariatet for Energitilsynet modtog den 26. maj 2017 høringssvar, hvor 

det blev bl.a. blev påpeget, at i) der ikke var anvendt den seneste økonomiske be-

regningsmodel ii) de indberettede oplysning om levetiden på erstattede anlæg var 

opgjort forkert og iii) forrentningen blev beregnet på et helt år i idriftsættelsesåret, 

selvom investeringen blev idriftsat ultimo året. Sekretariatet for Energitilsynet har 

på baggrund heraf korrigeret beregningen af modellen i overensstemmelse med de 

i høringssvaret anførte bemærkninger.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte derfor, efter anmodning fra Nibe El Forsy-

ning, afgørelsen i fornyet høring hos Nibe El Forsyning den 2. juni 2017 med hø-

ringsfrist senest den 9. juni 2017. 

 

Nibe El forsyning har i mail af den 2. juni 2017 oplyst, at selskabet ikke har yder-

ligere bemærkninger til afgørelsen. 

 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris som 

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

rammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer 

er defineret i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e.  

 

Ansøgningen for anlægsinvesteringen idriftsat i 2011behandles efter bekendtgø-

relse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-

onsvirksomheder, nr. 195/2016, jf. § 35, stk. 1 og stk. 2, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 335/2011 § 33, stk. 1.  

 

Nibe har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger af hen-

syn til forsyningssikkerheden. Nibe har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af 

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

2, stk. 1, nr. 20, litra c.  

 

Nibe har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk 

nødvendigt at opsætte tilknyttede anlæg i form af kabelskabe, netstationer og 

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

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 15, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra e. 

 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget 

samgravning med tredjepart. Gravearbejdet har ifølge Nibe været i udbud og om-

kostningerne herved er fordelt på markedsmæssige vilkår. Det lægges derfor til 
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grund, at omkostningerne til samgravning opfylder Energitilsynets tilkendegivelse 

af 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkostninger ved samgravning”, pkt. 9-11. 

 

Nibe har i ansøgningen skønnet antal demonterede km luftledning. De skønnede 

værdier synes at ligge inden for, hvad sekretariatet erfaringsmæssigt forventer for 

denne type af nødvendig nyinvestering. Sekretariatet lægger derfor dette skøn til 

grund for nærværende afgørelse. 

 

Der var ikke oprindeligt angivet en kassationsværdi for de nedtagne luftledninger 

og andet demonteret materiel i ansøgningen fra Nibe. Efter forespørgsel fra Sekre-

tariatet for Energitilsynet har Nibe fremsendt dokumentation for kassationsværdi-

en i form af kreditnota fra genindvindingsvirksomheder, jf. sagsfremstillingen. 

Sekretariatet lægger indsendte oplysninger til grund for nærværende afgørelse. 

 

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

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger 

foretaget af Nibe kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. indtægtsram-

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

 

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

af tilknyttede anlæg i form af kabelskabe, netstationer og transformere, er en tek-

nisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra e, samt lovbemærkninger til Lov om æn-

dring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning L386/2009 til § 70, stk. 3 

(nu stk. 4).  

 

Sekretariatet forhøjer derfor Nibe El Forsynings reguleringspris, jf. indtægtsram-

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

 

KLAGEVEJLEDNING 
 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-

gen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter 

afgørelsen er modtaget. Klagen kan sendes til: 

 

Energiklagenævnet 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i 

rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen 

"Klagebehandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 
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 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser 

  



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | FORHØJELSE AF NIBE EL FORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE 

AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 
Side 6/8 

TABEL 2 | TILLADTE STIGNINGER I NIBES INDTÆGTSRAMME 2011 

År    Kr. 

2011    29.448 

2012    87.290 

2013    85.808 

2014    84.330 

2015    82.851 

2016    81.371 

2017    79.887 

2018    78.403 

2019    76.918 

2020    75.434 

2021    73.949 

2022    72.464 

2023    70.979 

2024    69.493 

2025    68.008 

2026    66.522 

2027    65.036 

2028    63.549 

2029    62.063 

2030    60.576 

2031    59.089 

2032    57.602 

2033    56.114 

2034    54.626 

2035    53.138 

2036    51.650 

2037    50.161 

2038    48.672 

2039    47.182 

2040    45.693 

2041    44.203 

2042    42.712 

2043    41.222 

2044    39.730 

2045    38.239 

2046    38.249 

2047    36.682 

2048    35.113 

2049    33.545 

2050    31.976 

Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er endelig til og med 2016 og estimeret for 2017 og frem. Opdatering 

sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om indtægts-

rammer. 
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TABEL 3 | TILLADTE STIGNINGER I NIBES REGULERINGSPRIS 2011 

År     Øre/kWh 

2011     0,165 

2012     0,497 

2013     0,549 

2014     0,563 

2015     0,571 

2016     0,561 

2017     0,551 

2018     0,541 

2019     0,530 

2020     0,520 

2021     0,510 

2022     0,500 

2023     0,490 

2024     0,479 

2025     0,469 

2026     0,459 

2027     0,449 

2028     0,438 

2029     0,428 

2030     0,418 

2031     0,408 

2032     0,397 

2033     0,387 

2034     0,377 

2035     0,366 

2036     0,356 

2037     0,346 

2038     0,336 

2039     0,325 

2040     0,315 

2041     0,305 

2042     0,295 

2043     0,284 

2044     0,274 

2045     0,264 

2046     0,264 

2047     0,253 

2048     0,242 

2049     0,231 

2050     0,221 

Note: Reguleringsprisforhøjelsen er endelig til og med 2015 og estimeret fra 2016 og frem. Opdatering 

sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om indtægts-

rammer. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Nibe indsendte oplys-

ninger er korrekte. 

 

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

benyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markeds-

mæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 

 

Nødvendige nyinvesteringer idriftsat i et kalenderår skal indsendes senest den 31. 

maj i det efterfølgende kalenderår. For uddybende information se udmeldte orien-

tering af den 29. maj 2015. 

 

Sekretariatet understreger, at for fremtidige ansøgninger skal demonteringsom-

kostninger, anlægsudgifter og kassationsværdi være opgjort på hvert enkelt projekt 

på baggrund af netvirksomhedens regnskabsføring for de pågældende projekter, 

der ansøges om. 

 

For uddybende information om retsgrundlag og beregningseksempler henvises til 

bilag og vedlagte regnearksmodeller.  

 

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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Groth Hjelmsø 
Specialkonsulent 

Tlf. 41 71 53 66 

mghj@energitilsynet.dk 
 


