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AFGØRELSE | FORHØJELSE AF THY-MORS’ REGULERINGSPRIS 

SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen 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’ ansøgning om nedtagning af 60 kV-

luftledninger på strækningen Hunstrup-Frøstrup samt kabellægning og opføring af 

koblingsstation i 2012. 

 

Thy-Mors har oprindeligt ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, 

litra b. Efter dialog med sekretariatet, har Thy-Mors i mail af den 19. juni 2018 

oplyst, at de ønsker at ansøge efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, 

litra c og litra e. 

 

 

AFGØRELSE  
 

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

lægsinvestering i kabellægning og ny koblingsstation idriftsat i 2012 er en nød-

vendig nyinvestering, 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 regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvi-

ses, 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 
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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. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 
 

Thy-Mors har den 23. juni 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme, som følge af at virksomheden i 2012 har nedtaget 8,6 km 60 kV-

luftledninger, der er blevet erstattet med 1,0 km nedgravede kabler og en ny kob-

lingsstation. Thy-Mors har i mail af den 19. juni 2018 oplyst, at investeringen blev 

foretaget for at sikre og øge forsyningssikkerheden. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Thy-Mors opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED-

NINGER I 2012 

 

     2012 

Vægtet dato for idriftsættelse    19-01 

Anlægssum (kr.)    2.224.326 

Demonteringsomkostninger (kr.)    410.181  

Kassationsværdi (kr.)    94.921  

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

60 kV jordkabelforbindelse (km)    1,0 

50-60 kV felt, indendørs, 100 % gasisoleret (stk.)    3 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

60 kV luftledning (km)    8,6 

 

Thy-Mors var på grund af opførelse af et nyt testcenter for store vindmøller for-

pligtet til at nedtage en delstrækning på 2,5 km luftledning mellem Frøstrup og 

Hunstrup, samt træffe de nødvendige foranstaltninger som følge heraf. Denne 

forpligtelse fremgår af ”Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild”, 

som også stadfæster at Energinet.dk skal dække dokumenterede meromkostninger 

herved. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at Thy-Mors har søgt at vælge den mest samfunds-

økonomiske løsning, der samtidig fremtidssikrer forsyningsnettet og forøger for-

syningssikkerheden. Thy-Mors har i mail af den 13. januar 2016 uddybet bag-

grunden for investeringen. Det oplyses heri, at i stedet for at kabellægge i testom-

rådet, har Thy-Mors valgt at bygge en 60 kV koblingsstation i Hunstrup samt at 

kabellægge 1,0 km. Derefter kunne en hel strækning på 8,6 km 60 kV luftlednin-

gen nedtages, heriblandt den strækning selskabet var forpligtet ved lov at fjerne.  

 

Thy-Mors oplyser, at der allerede var ét 60 kV jordkabel på strækningen. Ved at 

opføre en koblingsstation, var det ikke nødvendigt med en yderligere forbindelse. 

Koblingsstationen og 1 km kabellægning kunne således ”erstatte” kabellægning af 
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en strækning på 8,6 km. Udover dens anvendelse i daglig drift af elnettet, skal 

koblingsstationen bruges i forbindelse med fejl og omlægninger, hvor hele nettet 

skal forsynes fra reserveforsyningen i Frøstrup.  

 

Med ansøgningen er fremsendt en faktura adresseret til Energinet.dk på 

3.723.125,50 kr. Samme beløb er fratrukket den totale anlægsinvestering i den 

økonomiske model, da Thy-Mors således allerede har fået dækket disse omkost-

ninger af Energinet.dk. Thy-Mors har i en telefonsamtale den 25. maj 2018 oplyst, 

at dette beløb er baseret på et uvildigt tilbud indhentet af Energinet.dk, på hvad det 

ville koste at kabellægge den myndighedspålagte delstrækning.  

 

Thy-Mors har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2012. 

 

Thy-Mors har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget samgravning med tred-

jepart eller koncernforbundet virksomhed i forbindelse med investeringen.  

 

Der er med ansøgningen fremsendt dokumentation på kassationsværdien af genan-

vendeligt kobber.  

 

 

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 for nødvendige nyinvesteringer, rele-

vant retspraksis mv. for nærværende 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, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret 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. 
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Thy-Mors har desuden oplyst, at de har valgt den mest fremtidssikrede og sam-

fundsøkonomiske løsning på kabellægningen, hvortil det har været teknisk nød-

vendigt at etablere en ny koblingsstation, og har som følge heraf ansøgt om forhø-

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

nr. 20, litra e. 

 

Som oplyst af ansøger, er der i forbindelse med anlægsinvesteringen ikke foretaget 

samgravning med koncernforbundet selskab eller tredjepart.  

 

Sekretariatet bemærker, at Thy-Mors kun var forpligtet til, jf. lov om testcenter for 

store vindmøller ved Østerild, at nedtage en delstrækning på 2,5 km, men at der af 

hensyn til forsyningssikkerheden blev valgt en løsning, hvor hele strækningen på 

8,6 km luftledning blev nedtaget. Der lægges konkret vægt på, at Thy-Mors ved at 

etablere en ny koblingsstation i stedet for at kabellægge hele strækningen har valgt 

en fremtidssikret løsning, der øger fleksibiliteten og stabiliteten i elnettet og der-

ved forøger forsyningssikkerheden 

 

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

hensynet til forsyningssikkerhed, at den konkrete investering i kabellægning af 

luftledninger foretaget af Thy-Mors kan betragtes som en nødvendig nyinvestering 

jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 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 2012-2022  

År     2012 

2012     13.075 

2013     12.984 

2014     12.605 

2015     12.218 

2016     11.742 

2017     11.114 

2018     10.242 

2019     9.354 

2020     8.450 

2021     7.529 

2022     6.591 

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 2012-2022 

År     2012 

2012     0,003 

2013     0,003 

2014     0,003 

2015     0,003 

2016     0,002 

2017     0,002 

2018     0,002 

2019     0,002 

2020     0,002 

2021     0,002 

2022     0,001 

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

noedvendige-nyinvesteringer/ 
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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 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". 

 

BILAG 

Bilag 1: Økonomisk model 2012  

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Bettina Aagaard Vester 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 15 

BEVE@energitilsynet.dk 


