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Afgørelse om forhøjelse af RAH Net 
A/S’ reguleringspris som følge af an-
søgninger om nødvendige nyinveste-
ringer 

 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra RAH Net A/S (herefter 

RAH) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme følge af idriftsættelse af nød-

vendige nyinvesteringer, jf. § 50, stk. 4 i 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), jf. § 35, stk. 3, i be-

kendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. de-

cember 2004 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 151 af den 10. marts 2005).  

 

Denne afgørelse vedrører RAHs ansøgninger om opstilling af tilknyttede anlæg i for-

bindelse med kabellægning af luftledninger i 2005 til 2008. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at RAH Net A/S’ foretagne anlægsinvesterin-

ger vedrørende idriftsættelse af 10 kV felter placeret i 60 kV stationer og 0,4/10 kV sta-

tioner i 2005 og 2006 er nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 

27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. § 35, stk. 3, i be-

kendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. de-

cember 2004 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 151 af den 10. marts 2005) § 2, nr. 

13, litra a. 

  

Forsyningstilsynet træffer samtidig afgørelse om, at RAH Net A/S’ foretagne anlægsin-

vestering vedrørende idriftsættelse af 60 kV felter i perioden 2005 til 2008 ikke er nød-

vendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægts-

rammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. § 35, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 195 af 

den 4. marts 2016, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. december 2004 (som ændret 

ved bekendtgørelse nr. 151 af den 10. marts 2005) § 2, nr. 13, litra a.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje RAH Net A/S’ regulerings-

pris som følge af idriftsættelsen af 10 kV felter placeret i 60 kV stationer og 0,4/10 kV-

stationer i 2005 og 2006 i medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om 
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indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. § 35, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 

195 af den 4. marts 2016, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. december 2004 (som 

ændret ved bekendtgørelse nr. 151 af den 10. marts 2005) § 2, nr. 13, litra a. 

 

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

henvises, og i tabel 2 nedenfor.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

RAH har den 21. april 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme 

som følge af at have idriftsat tilknyttede anlæg i forbindelse med kabellægning af luft-

ledninger i perioden 2005 til 2008. RAH har ansøgt om forhøjelse som følge af idrift-

sættelse af 10 kV felter placeret i 60 kV stationer og 0,4/10 kV stationer i 2005 og 2006 

samt idriftsættelse af 10 kV felter placeret i 60 kV stationer i perioden 2005 til 2008. 

 

RAH har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at investeringerne har været nødven-

dige for at kunne benytte det nye kabelnet. Ændringen eller udskiftningen er sket i for-

bindelse med de tidligere godkendte kabellægningsprojekter. Godkendelse af investe-

ringerne til kabellægning af 0,4 kV og 10 kV luftledninger i perioden 2005 til 2008 er 

godkendt af Energitilsynet den 10. juli 2014 (sagsnummer 12/05052).  

 

Demonteringsomkostninger og kassationsværdi er således en del af den tidligere god-

kendte sag (sagsnummer 12/05052), hvorfor disse ikke indgår i nærværende afgø-

relse. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger fra ansøgningerne opsummeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM IDRIFTSÆTTELSE AF ANLÆG I 

2005-2008 

 

    2005 2006 2007 2008 

Idriftsættelsesmåned    November Marts Juli Maj 

Anlægssum – total (kr.)    6.656.589 5.831.247 4.106.498 - 

Heraf transformer (kr.)    1.915.206 641.498 - - 

Heraf 10 kV felter placeret i 60 kV 

stationer (kr.)1    
4.741.383 5.189.749 4.106.498 5.834.609 

Demonteringsomkostninger (kr.)    -  - - 

Kassationsværdi (kr.)    -  - - 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

10 kV felter placeret i 60 kV stationer 

(stk.)1    
13 14 

9 13 

10/0,4 kV transformerstation (stk.)    23 14 - - 

Note 1: RAH oplyser i mails af 14. og 16. marts 2017, at ”de omkostninger vi har angivet under 10 kV 
felt er de udgifter, vi har haft i 60 kV stationerne i forbindelse med investeringerne i ændrede og tids-
svarende felter i 60 kV stationerne. Disse er foretaget for optimal sikring af forsyningssikkerheden for 
kunderne. Så disse har ikke noget med kabellægningerne at gøre.” Og at: ”Det er 10 kV felter, der sid-
der i 60 kV stationerne.” 

 

RAH har i ansøgningerne oplyst, at der er foretaget bindende økonomiske dispositio-

ner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringerne idriftsat i 2005-2008. 

 

På forespørgsel fra Forsyningstilsynet har RAH i mail af den 22. april 2015 oplyst, at  

idriftsættelsen af 10 kV felter placeret i 60 kV stationer ikke var en del af den tidligere 

godkendte kabellægning (jf. sagsnummer 12/05052):  

 
Investeringerne i 10/0,4 kV stationerne som følge af kabellægningen af luftledningerne blev nød-

vendige, idet de eksisterende stationstyper ikke var velegnet i forhold til det nye kabelanlæg og 

derved bl.a. krævede andre brydere i stationerne. Placeringen af det nye kabelanlæg er i flere 

situationer også ændret i forhold til det tidligere luftledning for optimalt udnyttelse ved belastnin-

gerne på nettet. Investeringerne i ændrede og tidssvarende felter i 60 kV stationerne er foretaget 

for optimal sikring af forsyningssikkerheden for kunderne, og har ikke noget at gøre med kabel-

lægningen af luftledningerne.  

 

RAH har den 14. marts 2017 fremsendt dokumentation for de afholdte anlægsomkost-

ninger til både 10 kV felter placeret i 60 kV stationer og transformerstationer i form af 

udtræk fra anlægskartotek. RAH har den 24. marts 2017 oplyst, at investeringerne i 

10/0,4 kV stationerne giver øget forsyningssikkerhed og mindre udetid for kunderne. 

 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 13. juni 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos RAH Net 

A/S med høringsfrist senest den 27. juni 2019. 

 

RAH Net A/S har ikke fremsendt bemærkninger til afgørelsen inden for den angivne 

tidsfrist. Forsyningstilsynet træffer på den baggrund afgørelse forhøjelse af RAH Net 
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A/S’ reguleringspris som følge af ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer uden at 

foretage ændringer i forhold til høringsudkastet. 

 

RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 3. 
 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne afgørelse vedrører tekniske anlæg som RAH har idriftsat og ansøgt om forhø-

jelse af reguleringsprisen for. De tekniske anlæg der ansøges om er gengivet i tabel 1 i 

sagsfremstillingen.   

 

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-

rammebekendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defi-

neret i indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 13, litra a-c. 

 

RAH har oplyst, at det som følge af tidligere godkendte kabellægningsprojekter har 

været teknisk nødvendigt at opsætte transformere samt demontere transformere, jf. ta-

bel 1, og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen i medfør af 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, nr. 13, litra a. 

 

RAH har endvidere idriftsat 10 kV felter placeret i 60 kV stationer og har ligeledes som 

følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen i medfør af indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, nr. 13, litra a 

 

TRANSFORMERSTATIONER 2005-2006 

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

at de pågældende anlæg er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabel-

net.,  

 

Forsyningstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at transformere er nødvendige for 

idriftsættelse af kabellægningsprojektet og er en investering, der ikke kan stå alene. 

Dette skyldes, at kabellægning ikke kan ses isoleret fra det omkringliggende net, fordi 

kablerne skal kunne modtage elektricitet fra det øvrige distributionsnet og transportere 

elektriciteten tættere på en slutbruger. De ansøgte anlæg er således nødvendigt for, at 

kablerne kan tilknyttes det eksisterende distributionsnet, og er efter Forsyningstilsynets 

vurdering derfor en integreret del i det godkendte kabellægningsprojekt, jf. afgørelse af 

10. juli 2014 (sagsnummer 12/05052).  

 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående RAH Net A/S’ reguleringspris, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 13, stk. 1, nr. 1.  
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10 KV FELTER PLACERET I 60 KV STATIONER  

RAH har som nævnt ovenfor idriftsat 10 kV felter placeret i 60 kV stationer og har op-

lyst, at idriftsættelsen heraf ikke var teknisk nødvendig i forhold til anvendelsen af de 

godkendte kabellægningsprojekter. RAH har dog ansøgt om forhøjelse af regulerings-

prisen som følge af idriftsættelsen af de pågældende 10 kV felter placeret i 60 kV stati-

oner i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, 

stk. 1, nr. 13, litra a. 

 

Forsyningstilsynet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på den bag-

grund, at idriftsættelsen de ansøgte 60 kV felter ikke er en teknisk nødvendighed for 

anvendelsen af det nye kabelnet, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 2, nr. 

13, litra a. 

 

FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN 

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

forsyningslov (Bek. nr. 52 af den 17. januar 2019) og den gældende indtægtsramme-

bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK. nr. 969/2018) med senere ændrin-

ger er reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinveste-

ringer ophævet fra den 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. defini-

tion vil være idriftsat inden 2018, vil enhver nødvendig 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. 

 

Forsyningstilsynet forhøjer derfor RAHs reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 1520/2004, § 13 stk. 1, nr. 1.  Nedenfor er angivet afskrivninger og forrentning 

som følge af de nødvendige nyinvesteringer, jf. § 13 stk. 1, nr. 1.  
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TABEL 2 | AFSKRIVNING OG FORRENTNING I 2009- 2017 (KR.) 

 

År       

   2005 2006 2007 2008 Total 

2005   118.130    118.130 

2006   269.169 112.874   382.043 

2007   264.497 125.750 -  390.247 

2008   259.826 123.478 - - 383.304 

2009   255.155 121.206 - - 376.361 

2010   250.483 118.933 - - 369.416 

2011   245.812 116.661 - - 362.473 

2012   241.141 114.389 - - 355.530 

2013   236.470 112.116 - - 348.586 

2014   231.798 109.844 - - 341.642 

2015   227.127 107.572 - - 334.699 

2016   222.456 105.299 - - 327.755 

2017   217.784 103.027 - - 320.811 

 

Nedenfor er den tilladte stigning i reguleringsprisen og forhøjelse af reguleringsprisen 

til og med 2017 angivet.  

 

TABEL 2 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2009 - 2017 (ØRE/KWH) 

År       

   2005 2006 2007 2008 Total 

2005   0,027    0,027 

2006   0,060 0,025   0,085 

2007   0,058 0,028 -  0,086 

2008   0,056 0,027 - - 0,083 

2009   0,057 0,027 - - 0,084 

2010   0,055 0,026 - - 0,081 

2011   0,055 0,026 - - 0,081 

2012   0,054 0,025 - - 0,079 

2013   0,051 0,024 - - 0,075 

2014   0,049 0,023 - - 0,072 

2015   0,045 0,022 - - 0,067 

2016   0,038 0,018 - - 0,056 

2017   0,025 0,012 - - 0,037 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af RAH Net A/S indsendte oplysninger er 

korrekte. 

 

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.  

 

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@forsynings-

tilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 
KLAGEVEJLEDNING  

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

den fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:  

  

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Søgaard Schrøder (FSTS) 

Specialkonsulent 

Tlf. 41715425 

mss@forsyningstilsynet.dk 


