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Afgørelse | Forhøjelse af Nord Energi Net A/S’ reguleringspris 
som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra Nord Energi Net A/S (heref-

ter Nord Energi) om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idrift-

sættelse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 

om indtægtsrammer for netvirksomheder (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af 

den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018) § 50, stk. 4, jf. § 15, i 

bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørel-

sen). 

 

Forsyningstilsynet vil i det følgende blive benævnt ”Tilsynet” – benævnelsen gælder 

både Sekretariatet for Energitilsynet og Forsyningstilsynet. 

 

Denne afgørelse vedrører Nord Energis ansøgninger om kabellægning af luftledninger 

samt tilknyttede anlæg i 2009-2011, 2013-2014 og 2016-2017 i området Sydvendsys-

sel.  

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energi Net A/S’ foretagne anlægsin-

vesteringer idriftsat i 2009-2011, 2013-2014 og 2016-2017 er nødvendige nyinveste-

ringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirk-

somheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 15, jf. § 2, nr. 20, 

litra c og litra e.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Nord Energi Net A/S’ regu-

leringspris i medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer 

for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 

1, nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1-7, hvortil der henvi-

ses, og i tabel 3-7 nedenfor.  
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2. SAGSFREMSTILLING 

Nord Energi har den 24.-26. februar 2015, den 31. marts 2015, den 7. marts 2017 og 

den 16. maj 2018 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspis som følge 

af, at Nord Energi har kabellagt luftledninger i 2009-2011, 2013-2014 og 2016-2017.  

 

I nedenstående tabeller er oplysninger modtaget fra Nord Energi opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFT-

LEDNINGER I 2009-2011 

 

   2009 2010 2011 

Vægtet dato for idriftsættelse  01-12 01-10 16-11 

Anlægssum (kr.)  26.058.830 9.040.042   12.107.756 

Demonteringsomkostninger (kr.)  234.559 332.440   - 

Kassationsværdi (kr.)  317.889 89.146   - 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

50-60 kV jordkabelforbindelse (km)  13,8 8,5 8,4 

50-60 kV felt, indendørs 100 % gasisoleret (stk.)  1  1 

50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 

(stk.) 

 1 1 1 

     

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

50-60 kV luftkabelforbindelse (km)  5,1 8,5 - 

 

 

TABEL 2 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFT-

LEDNINGER I 2013, 2014, 2016 OG 2017 

 

  2013 2014 2016 2017 

Vægtet dato for idriftsættelse 26-09 01-10 27-09 01-11 

Anlægssum (kr.) 22.203.192   5.130.359 18.530.960   6.924.742 

Demonteringsomkostninger (kr.) 1.013.280 105.854 1.038.421   - 

Kassationsværdi (kr.) 145.840 41.197 98.662   45.000 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

50-60 kV jordkabelforbindelse (km) 10,4 4,8 12,2 4,2 

132/60 kV transformer ekskl. felt (stk.) 1    

Slukkespole inkl. evt. nulpunkttransformer (stk.) 1    

50-60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret 

(stk.) 

  2 1 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

50-60 kV luftkabelforbindelse (km) 19,3 1,0 11,7 3,7 
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Nord Energi har foretaget kabellægning af luftledning i 2009-2011, 2013-2014 og 

2016-2017 i området Sydvendsyssel. Kabellægning af luftledningerne i området Syd-

vendsyssel oplyses i ansøgningerne at være foretaget af hensyn til forsyningssikker-

heden. 

 

BINDENDE ØKONOMISKE DISPOSITIONER 

Nord Energi har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2009-2011, 2013-

2014 og 2016-2017. 

 

SAMGRAVNING 

Nord Energi har i ansøgningerne oplyst, at der ikke har været samgravning i forbindel-

se med kabellægning af luftledningerne. De har ydermere oplyst, at der ikke er foreta-

get samgravning med reinvestering i det øvrige net. 

 

KASSATIONVÆRDI 

Nord Energi har med ansøgningerne for 2010, 2014 og 2016 fremsendt dokumentation 

for de oplyste kassationsværdier i form af faktura.  

 

For kassationsværdierne i 2009 og 2013 har Nord Energi sendt dokumentation i form 

af faktura. Kassationsværdierne i 2009 og 2013 kan dog ikke direkte udledes af den 

fremsendte dokumentation. Nord Energi har i mail af den 8. maj 2018 oplyst, at det 

skyldes, at skrotafregningen også dækker andre projekter, og at afregningen hovedsa-

geligt er foretaget på baggrund af antal km pr. projekt.  

 

Nord Energi har oplyst i mail af den 8. maj 2018, at variationerne i kassationsværdien 

pr. km demonteret 50-60 kV luftledning skyldes dels en varierende årlig råvarepris, 

dels at der kan være medtaget skrot fra andre projekter samt tyveri af skrot fra contai-

ner.  

 

Endvidere har Nord Energi, efter forespørgsel, oplyst i mail af 28. november 2018, at 

kassationsværdien for luftledningerne i 2017 er skønnet ud fra en skønnet demonteret 

mængde og en skønnet enhedspris. 

 

DEMONTERING 

Nord Energi har i mail af den 15. januar 2019 bekræftet, at demonteringen af luftled-

ning ikke nødvendigvis er sket i samme år som idriftsættelsen af kabellægningen og 

de tilknyttede anlæg på delstrækningen, hvorfor der i 2011 ikke vil være demonterede 

anlæg, mens at der for eksempel i 2013 er demonteret mere, end der er idriftsat. 

 

Endvidere har Nord Energi efter forespørgsel fra Forsyningstilsynet oplyst i mail af den 

28. november 2018, at der ikke er afholdt omkostninger til demontering af luftledning i 

2017, da strækningen først var forventet demonteret i 2018. 

 

TILKNYTTEDE ANLÆG 

Nord Energi har efter forespørgsel oplyst i mail af den 21. maj 2015, at alle de tilknyt-

tede anlæg udelukkende vedrører kabellægning af luftledningerne i netområdet Syd-

vendsyssel.  
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I mail af den 21. maj 2015 samt i mail af den 28. november 2018 har Nord Energi op-

lyst, at investeringerne i tilknyttede anlæg, herunder 60 kV felter samt slukkespole, har 

været teknisk nødvendige for anvendelsen af det nye net og udelukkende er foretaget 

som følge af kabellægning af luftledninger.  

 

TILPASNING TIL OVERLIGGENDE NET 

Nord Energi har den 30. april 2015 efter forespørgsel fra Forsyningstilsynet fremsendt 

notat af den 8. april 2008 vedrørende restrukturering kaldt ”Restrukturering af 60 og 

150 kV nettet i Sydvendsyssel - Forslag til ny netstruktur” udarbejdet af NV Net A/S 

(tidligere regional transmissionsvirksomhed, der nu er opkøbt af Energinet) vedrørende 

nettet for NV Net A/S samt nettet for ESV Net A/S (binavn til Nord Energi Net A/S ved 

navneændring i 2014). 

 

Det fremgår af notatet, at ”efter indplacering af vindmøllepark i Lyngdrup og de fremti-

dige produktionsenheder er der behov for at klarlægge netstrukturen i området på lang 

sigt”. Det fremgår yderligere af notatet, at ”kun på denne måde kan den sammenhæn-

gende struktur i nettet, mellem 60 kV og 150 kV nettet sikres”.  

 

Nord Energi har den 25. maj 2018 efter forespørgsel fremsendt kort over, hvordan 

nettet så ud i området i 2008 inden kabellægning af luftledningerne og i 2018 efter 

kabellægning af luftledningerne.  

 

Nord Energi har i telefonsamtale af den 8. november 2018 oplyst, at Nord Energi ved 

kabellægning af luftledninger i området har fulgt de anbefalinger, der fremgår af forsla-

get til restrukturering af 60 kV-nettet. 

 

I telefonsamtale af den 8. november 2018 har Nord Energi forklaret efter forespørgsel 

fra Forsyningstilsynet, at den idriftsatte 150/60 kV transformer kaldt VHA er en del af 

den overordnede netstruktur, samt at transformeren VHA udelukkende ejes, drives, 

vedligeholdes af Energinet. Energinet har afholdt omkostningerne til selve transforme-

ren. Nord Energi har kun afholdt omkostninger til selve tilslutningen af transformeren, 

da tilslutningen foregår på 60 kV-niveau, og at Nord Energi ejer og driver 60 kV-nettet. 

Tilmed har Nord Energi oplyst, at tilslutningen af VHA var nødvendig, da 60 kV-nettet 

skal tilsluttes det overordnede net i området.  

 

Nord Energi har endvidere forklaret i telefonsamtalen af den 8. november 2018, at 

transformeren VHA er idriftsat for at aflaste nettet efter etablering af vindmølleparken i 

Lyngdrup, og at placeringen af VHA har fundet sted af hensyn til forsyningssikkerhe-

den. Det ville ifølge Nord Energi ikke være samfundsmæssigt forsvarligt, ikke at place-

re en 150/60 kV transformer i Vester Hassing. Nord Energi har i samtalen bekræftet 

efter forespørgsel fra Forsyningstilsynet, at alle omkostninger, der vedrører nettet over 

60 kV, er afholdt af Energinet. 

 

Nord Energi har endeligt i samtalen af den 8. november 2018 oplyst, at restrukturerin-

gen af nettet i Sydvendsyssel udelukkende er sket af hensyn til forsyningssikkerheden. 

Nord Energi har begrundet dette med, at det ikke ville være samfundsmæssigt optimalt 

at afvige fra anbefalingerne, samt at for eksempel en tilslutning af transformeren VHA 

var nødvendig for forsyningssikkerheden i området. 
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Nord Energi har efter forespørgsel i mail af den 15. januar 2019 oplyst, at netvirksom-

heden under alle omstændigheder ville have kabellagt luftledningerne i området Syd-

vendsyssel. 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 11. april 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Nord 

Energi Net A/S med høringsfrist senest den 3. maj 2019. 

 

Nord Energi har i sit høringssvar af den 2. maj 2019 angivet, at netvirksomheden ingen 

bemærkninger har til udkastet. 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 8. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Tilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris som følge af 

afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 

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

rammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i ind-

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

 

Nord Energi har oplyst, at netvirksomheden har udført kabellægning af luftledninger af 

hensyn til forsyningssikkerheden. Nord Energi har i den forbindelse ansøgt om forhø-

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

20, litra c. 

 

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

nødvendigt at idriftsætte transformer, 60 kV felter samt en slukkespole og har som 

følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

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

 

Nord Energi har skønnet kassationsværdien i 2017, jf. sagsfremstillingen. Skønnene 

ligger inden for, hvad Forsyningstilsynet erfaringsmæssigt forventer for denne type af 

nødvendig nyinvestering, hvorfor skønnene lægges til grund for nærværende afgørel-

se. 

 

TILPASNING TIL OVERLIGGENDE NET 

Kabellægning af luftledninger i Sydvendsyssel har medført en mindre restrukturering af 

det eksisterende 60 kV luftledningsnet ifølge Nord Energi, jf. sagsfremstillingen. Nord 

Energi har oplyst, at den mindre restrukturering af 60 kV-nettet er sket af hensyn til 

forsyningssikkerheden. Nord Energi har endvidere oplyst, jf. sagsfremstillingen, at 

investeringen i anlæg, som omfatter tilkobling af 150/60 stationen VHA udelukkende er 

foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden. 
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Forsyningstilsynet vurderer ansøgningerne efter § 2, nr. 20, litra c, fordi netvirksomhe-

den har oplyst, at kabellægningen af luftledningerne er foretaget af hensyn til forsy-

ningssikkerheden. Forsyningstilsynet bemærker, at kabellægningen af luftledningerne 

er gennemført på en måde, så der samtidig er taget højde for nye krav til nettet i for-

bindelse med etablering af en vindmøllepark i Lyngdrup. Det betyder bl.a., at der er 

idriftsat flere kilometer jordkabler, end der er nedtaget luftledning. Forsyningstilsynet 

bemærker endvidere, at der samlet set er kabellagt 62 km 60 kV jordkabel og demon-

teret 49 km 60 kV luftledning. 

 

Forsyningstilsynet lægger det af Nord Energi oplyste til grund, herunder det fremsend-

te notat ”Restrukturering af 60 og 150 kV nettet i Sydvendsyssel - Forslag til ny 

netstruktur” og den fremsendte kortlægning af nettet i Sydvendsyssel i hhv. 2008 og 

2018 samt at omkostningerne til restrukturering udgør en mindre del af den samlede 

anlægsinvestering. Endvidere lægger Forsyningstilsynet til grund, at det er inden for 

Nord Energis netbevilling at afholde omkostningen til tilslutningen af transformeren 

VHA, samt at restruktureringen af 60 kV-nettet i området var gennemført for at sikre 

forsyningssikkerheden. 

 

På baggrund af ovenstående og ud fra sagsfremstillingen vurderer Forsyningstilsynet 

samlet set, at ansøgningerne skal behandles efter § 2, nr. 20, litra c. Forsyningstilsynet 

lægger vægt på, at Nord Energi under alle omstændigheder ville have kabellagt luft-

ledningerne i området Sydvendsyssel, hvilket ville have givet anledning til fuld dækning 

af omkostningerne, såfremt jordkablerne var lagt i det gamle tracé. Endvidere lægger 

Forsyningstilsynet vægt på, at Nord Energi har oplyst, at det ikke ville være sam-

fundsmæssigt optimalt at afvige fra anbefalingerne i notatet ved at lægge jordkablerne 

i det gamle tracé, da tilpasningen til det overliggende net var nødvendig for forsynings-

sikkerheden i området. Samtidig vurderer Forsyningstilsynet, at selvom nettet er re-

struktureret, kan investeringen samlet set vurderes som en kabellægning af luftlednin-

ger, fordi restruktureringen alene er en konsekvens af NV Net A/S’ ændringer i det 

overliggende net og ikke er udtryk for en forretningsmæssig disposition i Nord Energi. 

 

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

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget 

af Nord Energi kan betragtes som en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen § 2, nr. 20, litra c. I vurderingen er der lagt særligt vægt på, at der er 

tale om en mindre restrukturering i området, som udelukkende er af hensyn til forsy-

ningssikkerheden, og at restruktureringen skyldes nødvendig tilkobling til overliggende 

net (transmissionsniveau). 

 

Endvidere vurderer Forsyningstilsynet 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. 

 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående Nord Energi Net A/S’ reguleringspris, jf. 

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

 

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

forsyningslov (lovbek. nr. 52 af den 17. januar 2019) og den gældende indtægtsram-

mebekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK.nr. 969/2018) med senere æn-
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dringer er reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinve-

steringer ophævet fra den 1. januar 2018. Tilsynet bemærker, at der fremadrettet kan 

søges om forhøjelser efter bestemmelserne i BEK.nr. 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.nr. 

969/2018, § 6, stk. 5, og § 54, stk. 2, nr. 3. Da nødvendige nyinvesteringer pr. definiti-

on vil være idriftsat inden 2018, vil enhver nødvendige nyinvestering fra anden regule-

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

af perioden 2018-2022, hvorfor der ikke foretages en forhøjelse som følge af den nød-

vendige nyinvestering fra 2023 og frem.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at forhøjelser som følge af nødvendige nyinve-

steringer idriftsat før 2012 giver en forhøjelse af reguleringsprisen frem til og med 

2017. Der foretages ikke en forhøjelse af omkostningsrammen i første reguleringsperi-

ode (2018-2022) på baggrund af nødvendige nyinvesteringer idriftsat før 2012, da 

disse investeringer allerede indgår i beregningsgrundlaget for omkostningsrammen i 

første periode og dermed er indeholdt i omkostningsrammen. 

 

Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen 

til og med 2017 angivet i tabel 3, 4, 5 og 6. Den tilladte årlige stigning, jf. tabel 3, 4, 5 

og 6, indeholder forhøjelser som følge af dækning af omkostninger til henholdsvis drift, 

afskrivninger og forrentning. 

 

TABEL 3 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I 2009-2017 (KR.) 

 

År     

  2009 

(18/04512) 

2010 

 (18/04512) 

2011  

(18/04512 ) 
Total 

2009  722.127   722.127 

2010  2.195.682 291.307  2.486.989 

2011  2.164.452 600.431 346.476 3.111.359 

2012  2.131.378 591.828 993.975 3.717.181 

2013  2.097.217 582.841 980.518 3.660.576 

2014  2.061.329 573.244 965.674 3.600.247 

2015  2.025.494 563.666 950.873 3.540.033 

2016  1.990.239 554.292 936.537 3.481.068 

2017  1.955.982 545.271 923.004 3.424.257 
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TABEL 4 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I 2013-2017 (KR.) 

 

År     

 2013 

(18/04512) 

2014 

(18/04512) 

2016 

(18/05408, 

18/05409) 

2017 

(18/12494) 

Total 

2013 664.015 

 

   664.015 

2014 1.322.957 

 

180.936 

 

  1.503.893 

2015 1.302.571 

 

346.148 

 

  1.648.719 

2016 1.282.492 

 

341.720 

 

602.589 

 

 2.226.801 

2017 1.262.941 

 

337.633 

 

1.078.673 

 

192.863 2.872.110 

 

TABEL 5 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2009-2017 (ØRE/KWH) 

 

År     

  2009 

(18/04512) 

2010 

(18/04512) 

2011 

(18/04512) 

Total 

2009  0,080   0,080 

2010  0,243 0,032  0,275 

2011  0,240 0,067 0,038 0,345 

2012  0,245 0,068 0,114 0,427 

2013  0,234 0,065 0,110 0,409 

2014  0,243 0,068 0,114 0,425 

2015  0,242 0,067 0,114 0,423 

2016  0,233 0,065 0,110 0,408 

2017  0,226 0,063 0,106 0,395 

 

TABEL 6 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2013-2017 (ØRE/KWH) 

 

År     

 2013 

(18/04512) 

2014 

(18/04512) 

2016 

(18/05408, 

18/05409) 

2017 

(18/12494) 

Total 

2013 0,074 

 

   0,074 

2014 0,156 

 

0,021 

 

  0,177 

2015 0,156 

 

0,041 

 

  0,197 

2016 0,150 

 

6 

 

0,040 

 

0,067 

 

 0,257 

2017 0,146 

 

0,039 

 

0,124 

 

0,022 

 

0,331 
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Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 7. Investeringer idriftsat før 2012 indgår i netvirksomhedens afskrivninger og 

driftsomkostninger i alle årene i basisperioden 2012-2014, der ligger til grund for be-

regning af netvirksomhedens omkostningsramme 2018-2022, og skal derfor ikke med-

tages som en justering af omkostningsrammen. 

 

TABEL 7 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

2013 (18/04512)       

Afskrivninger  437.563 437.563 437.563 437.563 437.563 

Driftsomkostninger  59.021 59.021 59.021 59.021 59.021 

2014 (18/04512)       

Afskrivninger  124.324 124.324 124.324 124.324 124.324 

Driftsomkostninger  37.949 37.949 37.949 37.949 37.949 

2016 (18/05408 og 18/05409)       

Afskrivninger  439.335 439.335 439.335 439.335 439.335 

Driftsomkostninger  64.110 64.110 64.110 64.110 64.110 

2017 (18/12494)       

Afskrivninger  156.355 156.355 156.355 156.355 156.355 

Driftsomkostninger  26.149 26.149 26.149 26.149 26.149 

Samlet justering af  

omkostningsramme som følge af nær-

værende afgørelse 

 

1.344.806 1.344.806 1.344.806 1.344.806 1.344.806 

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 7, 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.nr. 

969/2018 § 54, stk. 2 og stk. 3. Bemærk, at § 54, stk. 2, nr. 5 er ændret med bekendt-

gørelse nr. 1366 af den 28. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om ind-

tægtsrammer for netvirksomheder. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med en nød-

vendig nyinvestering vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i før-

ste reguleringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver 

opgjort den 31. december 2017, jf. BEK.nr. 969/2018 § 57, stk. 4. Således vil anlægs-

aktiverne idriftsat i forbindelse med den nødvendige nyinvestering forrentes med den 

historiske forrentningssats, jf. BEK.nr. 969/2018 § 39, stk. 1, da aktiverne indgår i det 

historiske forrentningsgrundlag.  

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Nord Energi Net A/S indsendte oplys-

ninger er korrekte. 
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Tilsynet gør opmærksom på, at i henhold til BEK.nr. 969/2018 § 50, stk. 5, skal ansøg-

ninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af Forsyningstilsynet senest 

sammen 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@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: nh@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 2009” 

Bilag 2  Regnearket ”Økonomisk Model 2010”  

Bilag 3 Regnearket ”Økonomisk Model 2011” 

Bilag 4 Regnearket ”Økonomisk Model 2013” 

Bilag 5 Regnearket ”Økonomisk Model 2014” 

Bilag 6 Regnearket ”Økonomisk Model 2016” 

Bilag 7 Regnearket ”Økonomisk Model 2017” 

Bilag 8: Retsgrundlag 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 
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