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

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Videbæk Elnet A/S (herefter 

Videbæk) om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættel-

se 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). 

 

Denne afgørelse vedrører Videbæks ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen 

som følge af kabellægning af luftledninger i 2016 samt opsætning af kabelskabe.  

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Videbæk Elnet A/S’ foretagne anlægsinve-

stering idriftsat i 2016 er en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 

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

bekendtgørelsens § 15, jf. § 2, nr. 20, litra c og litra e.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Videbæk Elnet A/S’ regule-

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

for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 

1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, 

og i tabel 2 og 3 nedenfor.  

2. SAGSFREMSTILLING 

Videbæk har den 20. april 2017 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens regule-

ringspris som følge af, at Videbæk har kabellagt luftledninger i 2016 samt opsat kabel-

skabe i forbindelse med kabellægningen.  
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I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Videbæk opsummeret. 

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFT-

LEDNINGER I 2016 

 

     2016 

Vægtet dato for idriftsættelse    07-07 

Anlægssum (kr.)    199.578 

Demonteringsomkostninger (kr.)    18.002 

Kassationsværdi (kr.)    19.953 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)    0,5 

Kabelskabe (stk.)    4 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km)    0,4 

 

Videbæk oplyser i ansøgningen, at kabellægningen af luftledninger er gennemført af 

hensyn til forsyningssikkerheden.  

 

Der er med ansøgningen fremsendt faktura for den angivne kassationsværdi på de-

monterede anlæg.  

 

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

spositioner før 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2016. 

 

Videbæk oplyser i ansøgningen, at der ikke har været samgravning i forbindelse med 

kabellægning af luftledninger. Netvirksomheden oplyser tilmed, at der ikke er foretaget 

samgravning med reinvestering i det øvrige net.  

 

Videbæk har i mail af 8. maj 2017 oplyst, at investeringerne i tilknyttede anlæg, herun-

der kabelskabe, udelukkende har været foretaget som følge af kabellægning af luftled-

ninger, samt at de tilknyttede anlæg var nødvendige for anvendelsen af det nye kabel-

lagte net. 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 5. december 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos Vide-

bæk Elnet A/S med høringsfrist senest den 19. december 2018. 

 

Videbæk har i mail af den 17. december 2018 oplyst, at netvirksomheden ingen be-

mærkninger har til afgørelsen sendt i partshøring. 
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4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

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. 

 

Videbæk har oplyst, at netvirksomheden har udført kabellægning af luftledninger af 

hensyn til forsyningssikkerheden. Videbæk har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse 

af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, 

litra c. 

 

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

nødvendigt at opsætte kabelskabe og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af 

reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra 

e. 

 

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

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget 

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

kendtgørelsen § 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. 

 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående Videbæk Elnet 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. 1009 af den 27. juni 2018) og den gældende indtægtsram-

mebekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK.nr. 969/2018) med senere æn-

dringer er reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinve-

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

ges 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. definition 

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.  
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Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen 

til og med 2017 angivet i tabel 2. Den tilladte årlige stigning, jf. tabel 2, indeholder for-

højelser som følge af dækning af omkostninger til henholdsvis drift, afskrivninger og 

forrentning. 

 

TABEL 2 | FORHØJELSER I 2016-2017 

 

År     

    Tilladt stigning i 

indtægtsramme  

(kr.) 

Tilladt stigning i 

reguleringspris 

(øre/kWh) 

2016    7.566 0,013 

2017    10.299 0,018 
 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 3.  

 

TABEL 3 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger  4.666 4.666 4.666 4.666 4.666 

Driftsomkostninger  -542 -542 -542 -542 -542 

Samlet justering af  

omkostningsramme 

 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 3, 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, stk. 3. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med en nødvendig 

nyinvestering vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i første regu-

leringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort 

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

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 Videbæk indsendte oplysninger er kor-

rekte. 

 



 
Side 5/5 

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 

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: 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 2016” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Katrine Abildgaard Strands 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 54 20 

KAAS@forsyningstilsynet.dk 
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