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Afgørelse | Forhøjelse af El-Net Øst A/S’ reguleringspris som 
følge af ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra El-Net Øst A/S om forhøjelse 
af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinve-
steringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for net-
virksomheder (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 indtægtsrammebekendtgørelsen). 
 
El-Net Øst A/S’ ansøgning blev oprindeligt sendt til Sekretariatet for Energitilsynet, der i 
2018 blev erstattet af Forsyningstilsynet. I det følgende anvendes Forsyningstilsynet om 
både Sekretariatet for Energitilsynet og Forsyningstilsynet. 
 
Denne afgørelse vedrører El-Net Øst A/S’ ansøgninger om kabellægning af luftledninger 
i 2009-2014 kabellagt af El-Net Øst A/S. Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomhe-
dens navn var Østkraft Net A/S, da netvirksomheden indsendte ansøgningerne, som er 
behandlet i denne afgørelse. Østkraft Net A/S ændrede efterfølgende navn til Bornholms 
El-Net A/S (pr. den 25. maj 2016) og siden til El-Net Øst A/S (pr. den 13. juni 2018).   

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at El-Net Øst A/S’ foretagne anlægsinvesterin-
ger idriftsat i 2009-2014 er nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 
den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelse 195/2016 § 15, jf. § 2, nr. 20, litra c og litra e.  
 
Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje El-Net Øst A/S’ regulerings-
pris 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.  
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Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1 – bilag 6, hvortil der 
henvises.   

2. SAGSFREMSTILLING 

El-Net Øst A/S har den 30. september 2015 ansøgt om en forhøjelse af netvirksomhe-
dens reguleringspris som følge af, at El-Net Øst A/S har kabellagt luftledninger i 2009-
2014.  
 
El-Net Øst A/S har i ansøgningerne tilkendegivet, at der for alle seks ansøgninger ikke 
er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.   
 
I forbindelse med sagsbehandlingen har Forsyningstilsynet haft en række spørgsmål til 
El-Net Øst A/S primært vedr. følgende emner: i.) udgifter til signal- og overvågningskab-
ler, ii.) fordeling af omkostninger ved samgravning, iii.) forskel mellem antallet af hhv. 
kilometer demonterede luftledninger og kilometer idriftsatte jordkabler, iv.) antallet af 
transformere og netstationer ved kabellægningen og v.) dokumentation af anlægsudgif-
terne, jf. pkt. i.) – v.) angivet under tabel 1 nedenfor.  
 
Forsyningstilsynet har på baggrund af besvarelserne fra El-Net Øst A/S foretaget en 
række ændringer i de økonomiske oplysninger, som El-Net Øst A/S fremsendte til For-
syningstilsynet den 30. september 2015 sammen med ansøgningerne om forhøjelse af 
netvirksomhedens reguleringspris som følge af de pågældende nødvendige nyinveste-
ringer, jf. pkt. i.), ii.) og iv.) nedenfor.  
 
Ved mail af den 22. maj 2019 har Forsyningstilsynet anmodet El-Net Øst A/S om at 
bekræfte, at Forsyningstilsynet har anvendt de korrekte oplysninger i de økonomiske 
modeller for ansøgningerne om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som 
følge af kabellægninger af luftledninger over perioden 2009-2014.  
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 28. maj 2019 tilkendegivet, dels at El-Net Øst A/S 
ikke har nogen bemærkninger til de af Forsyningstilsynet foretagne ændringer af de 
økonomiske modeller beskrevet i pkt. i.), ii.) og iv.) nedenfor, og dels at El-Net Øst A/S i 
øvrigt ikke har nogen yderligere bemærkninger til de oplysninger, som indgår i de øko-
nomiske modeller, som Forsyningstilsynet har sendt til El-Net Øst A/S ved mail af 22. 
maj 2019. 
 
I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra El-Net Øst A/S opsummeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFT-

LEDNINGER I 2009-2014 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vægtet dato for idriftsættelse 01-12 01-12 01-12 01-12 01-12 01-12 

Anlægssum (kr.) 26.724.507 33.973.646 19.724.837 26.996.958 12.228.451 25.922.951 

Demonteringsomkostninger (kr.) 1.689.838 1.133.974 1.314.766 1.551.451 1.282.434 988.815 

Kassationsværdi (kr.) 342.453 455.911 1.207.970 472.985 604.049 446.270 

  ---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km) 21,9 14,6 15,3 19,3 10,5 15,9 

Kabelskabe (stk.) 122 87 103 132 113 152 

10 kV jordkabelforbindelse (km) 42,6 38,2 30,9 36,5 9,4 32,4 

  ---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km) 35,0 14,0 12,0 15 20,0 13,0 

10 kV luftkabelforbindelse (km) 25,3 36,1 21,5 23,5 7,6 27,5 

 

i.) Signal- og overvågningskabler  
I forbindelse med kabellægningen af luftledningerne har El-Net Øst A/S investeret i sig-
nal- og overvågningskabler. Udgifterne til disse signal- og overvågningskabler er inklu-
deret i El-Net Øst A/S’ oprindelige ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen som 
følge af nødvendige nyinvesteringer.  
 
Forsyningstilsynet har ved mail af den 3. februar 2016 dels orienteret El-Net Øst A/S 
om, at investeringer i signal- og overvågningskabler ifølge Forsyningstilsynets praksis 
ikke er en del af den nødvendige nyinvestering, og dels anmodet El-Net Øst A/S om at 
indberette netvirksomhedens udgifter til signal- og overvågningskabler ved kabellægnin-
gen af luftledningerne.   
 
El-Net Øst A/S har i mail af den 17. februar 2016 efter korrespondance med Forsynings-
tilsynet opgjort netvirksomhedens udgifter til signal- og overvågningskabler. Forsynings-
tilsynet har efterfølgende fratrukket de af El-Net Øst A/S indberettede udgifter til signal- 
og overvågningskabler fra de anlægsudgifter, som netvirksomheden har ansøgt Forsy-
ningstilsynet om at få godkendt som nødvendige nyinvesteringer, jf. pkt. I.) i afsnit 5 
nedenfor.  
 
ii.) Fordeling af omkostninger ved samgravning  
I forbindelse med kabellægningen af luftledningerne har El-Net Øst A/S på visse del-
strækninger gennemført en samgravning dels med Østkraft Energiservice A/S, der er 
koncernbundet med El-Net Øst A/S, og har fået nedlagt fiberkabler, og dels med Born-
holms Regionskommune, der har fået nedlagt gadebelysning. Forsyningstilsynet be-
mærker, at El-Net Øst A/S og Østkraft Energiservice A/S1 begge er 100 pct. ejet af Born-
holms Energi og Forsyning Holding A/S, der er 100 pct. ejet af Bornholms Regionskom-
mune.  

 
1 Det bemærkes, at Østkraft Energiservice A/S ifølge www.cvr.dk blev opløst ved fusion i 2016 med 

Østkraft Holding A/S, der i dag indgår i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.  Bornholms Energi 
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Forsyningstilsynet har ved mail af den 15. februar 2017 tilkendegivet over for El-Net Øst 
A/S, at den metode som netvirksomheden har anvendt til at fordele graveomkostnin-
gerne ikke synes at være i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. 
april 2010 om fordeling af graveomkostninger ved samgravning, og i forlængelse heraf 
ikke lever op til kravene angivet i elforsyningslovens § 46, da den valgte metode ikke 
synes at være indgået på markedsmæssige vilkår. 
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 31. januar 2019 efter korrespondance med og vej-
ledning fra Forsyningstilsynet fremsendt en ny fordeling af graveomkostninger ved sam-
gravning til Forsyningstilsynet. Ifølge El-Net Øst A/S har netvirksomheden anvendt en 
ligelig fordeling til at fordele graveomkostningerne, hvilket ifølge netvirksomheden er i 
overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af den 26. april 2010. Ved den 
nye metode reduceres El-Net Øst A/S’ andel af de samlede graveomkostninger.   
 
Forsyningstilsynets har efterfølgende anvendt den af El-Net Øst A/S opdaterede forde-
ling af graveomkostningerne sendt til Forsyningstilsynet den 31. januar 2019 til at korri-
gere de af El-Net Øst A/S indberettede anlægsudgifter, som netvirksomheden har an-
søgt Forsyningstilsynet om at få godkendt som nødvendige nyinvesteringer. 
 
iii.) Forskel mellem kilometer hhv. demonterede luftledninger og idriftsatte jordkabler   
I forbindelse med sagsbehandlingen har Forsyningstilsynet konstateret, at der er idriftsat 
flere kilometer jordkabler, end der er demonteret kilometer luftledninger.  
 
Forsyningstilsynet har ved mail af den 18. januar 2016 anmodet El-Net Øst A/S om at 
redegøre for, hvorfor der er idriftsat flere kilometer jordkabler, end der er demonteret 
kilometer luftledninger.  
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 31. januar 2016 forklaret over for Forsyningstilsynet, 
at der er to årsager til, at der er idriftsat flere kilometer jordkabler, end der er demonteret 
luftledninger. Ifølge El-Net Øst A/S skyldes forskellen for det første, at grundfjeldet i visse 
tilfælde ligger tættere på jordoverfladen end den dybde, som jordkablerne skal ligge un-
der jordoverfladen. Ifølge El-Net Øst A/S har netvirksomheden valgt den placering af sin 
trace, som giver de samlet set laveste omkostninger ved kabellægningen af luftlednin-
gerne. Grundet bl.a. placeringen af grundfjeldet m.v. er den trace, der samlet set giver 
de laveste omkostninger ved kabellægningen, ikke nødvendigvis den korteste afstand 
mellem to transformere.     
 
For det andet har El-Net Øst A/S forklaret, at netvirksomheden af hensyn til forsynings-
sikkerheden for visse områder har valgt at have en såkaldt tosidig forsyning af transfor-
merstationer, hvilket også bidrager til, at der idriftsættes flere kilometer jordkabler, end 
der demonteres kilometer luftledninger.  
 

 
og Forsyning A/S leverer i dag serviceydelser til de øvrige selskaber i koncernen, herunder El-Net Øst 
A/S. Bornholms Energi og Forsyning A/S er ejet af Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S. 
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El-Net Øst A/S har ved mail af den 15. maj 2019 efter anmodning fra Forsyningstilsynet 
indsendt en supplerende forklaring vedr. tosidig forsyning af transformerstationer, der er 
valgt af hensyn til forsyningssikkerheden.    
 
iv.) Antallet af transformere og netstationer i kabellægningen 
Forsyningstilsynet har ved mail af den 23. februar 2016 anmodet El-Net Øst A/S om 
redegøre for antallet af transformere og netstationer, der indgår i El-Net Øst A/S’ kabel-
anlæg. El-Net Øst A/S har ved mail af den 11. marts 2016 indsendt en opgørelse af 
antallet af netstationer samt en ændring af de anlægsudgifter til netstationer, som indgår 
i de pågældende kabellægninger.  
 
Forsyningstilsynet har efterfølgende ændret de af El-Net Øst A/S indberettede anlægs-
udgifter til netstationer, som netvirksomheden har ansøgt Forsyningstilsynet om at få 
godkendt som nødvendige nyinvesteringer. 
 
El-Net Øst A/S har ved telefonsamtale den 29. marts 2016 endvidere tilkendegivet, at 
transformerne fra det erstattede luftledningsanlæg er blevet genanvendt i kabelanlæg-
get. Derfor indgår der ikke nogen anlægsudgifter til selve transformerne i El-Net Øst A/S’ 
ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af kabellægninger af luftled-
ninger over perioden 2009 - 2014.   
 
v.) Dokumentation af anlægsudgifter og kassationsværdier 
El-Net Øst A/S har indsendt udtræk fra netvirksomhedens anlægskartotek som doku-
mentation for de afholdte anlægsudgifter ved kabellægninger af de pågældende luftled-
ninger i 2009-2014. Derudover har El-Net Øst A/S efter anmodning fra Forsyningstilsy-
net, som en del af Forsyningstilsynets sagsoplysning, fremsendt fakturaer for udvalgte 
udgifter, som Forsyningstilsynet har anmodet El-Net Øst A/S om at dokumentere.   
 
Forsyningstilsynet har ved mail af den 1. februar 2016 anmodet El-Net Øst A/S om at 
indsende kopier af bilagene vedrørende kassationsværdierne for alle år over perioden 
2009-2014. El-Net Øst A/S har ved mail af den 1. februar 2016 fremsendt kopier af bila-
gene. 
 
vi.) Vedr. investeringer i tilknyttede anlæg 
I forbindelse med ansøgningerne har El-Net Øst A/S oplyst, at investeringerne i tilknyt-
tede anlæg, herunder kabelskabe, udelukkende har været foretaget som følge af kabel-
lægning af luftledninger, samt at de tilknyttede anlæg var nødvendige for anvendelsen 
af det nye kabellagte net.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 14. juni 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos El-Net Øst 
A/S med høringsfrist den 28. juni 2019. El-Net Øst A/S har ved mail af den 18. juni 2019 
tilkendegivet, at netvirksomheden ikke har nogen bemærkninger til Forsyningstilsynets 
udkast til afgørelse i denne sag.  
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4. RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 
afgørelse henvises til bilag 7. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet 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. ind-
tægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i 
indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a-e. 
 
El-Net Øst A/S har oplyst, at netvirksomheden har udført kabellægningen af luftlednin-
gerne af hensyn til forsyningssikkerheden. El-Net Øst A/S har i den forbindelse ansøgt 
om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. 
§ 2, nr. 20, litra c. 
 
El-Net Øst A/S har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk 
nødvendigt at investere i kabelskabe og netstationer og har som følge heraf ansøgt om 
forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, 
nr. 20, litra e.  
 
I.) Signal- og overvågningskabler 
El-Net Øst A/S har i den oprindelige ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som 
følge af kabellægning i 2009-2014 inkluderet udgifter til signal- og overvågningskabler.    
 
Forsyningstilsynet har i forbindelse med en lignende afgørelse om forhøjelse af Syd 
Energi Net A/S’ indtægtsramme grundet kabellægning af luftledninger truffet afgørelse 
om, at investeringer i signal- og overvågningskabler ikke er en del af den nødvendige 
nyinvestering, jf. sagsnr. 12/05418.2 
 
I afgørelsen lagde Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at den givne netvirksomhed også 
havde denne forpligtelse til at overvåge elnettet i 2004, og at omkostningerne til at over-
våge elnettet dermed er afspejlet i netvirksomhedens reguleringspris.  
 
Det er fortsat Forsyningstilsynets vurdering, at investeringer i signal- og overvågnings-
kabler ikke er en del af den nødvendige nyinvestering.   
   
Forsyningstilsynet har ved mail af den 3. februar 2016 dels orienteret El-Net Øst A/S om 
Forsyningstilsynets relevante praksis, og dels anmodet El-Net Øst A/S om at indberette 
netvirksomhedernes udgifter til signal- og overvågningskabler ved kabellægning af luft-
ledninger.   
 

 
2 Se afgørelsen: http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Sekretariatsafgoerel-

ser/2014/12-05418_-_AEroe_Elforsyning/12_05418_AEroe.pdf 
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El-Net Øst A/S har i mail af den 17. februar 2016 opgjort netvirksomhedens anlægsud-
gifter til signal- og overvågningskabler. Forsyningstilsynet har efterfølgende fratrukket 
de af El-Net Øst A/S indberettede udgifter til signal- og overvågningskabler fra de an-
lægsudgifter, som netvirksomheden har ansøgt Forsyningstilsynet om at få godkendt 
som nødvendige nyinvesteringer.  
 
II.) Fordeling af graveomkostninger ved samgravning 
Som oplyst af El-Net Øst A/S er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget 
samgravning med koncernforbundne selskaber.  
 
El-Net Øst A/S har i de oprindelige ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen pga. 
kabellægningen af luftledningerne anvendt en metode til at fordele graveomkostninger 
ved samgravning, der ikke synes at være i overensstemmelse med Energitilsynets til-
kendegivelse af 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkostninger ved samgravning”, jf. 
pkt. ii.) i sagsfremstillingen.  
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 31. januar 2019 efter korrespondance med og vej-
ledning fra Forsyningstilsynet fremsendt en ny fordeling af graveomkostninger ved sam-
gravning til Forsyningstilsynet. Ifølge El-Net Øst A/S har netvirksomheden anvendt en 
ligelig fordeling til at fordele graveomkostningerne, hvilket ifølge netvirksomheden er i 
overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010. Ved den nye 
metode reduceres El-Net Øst A/S’ andel af de samlede graveomkostninger.   
   
Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte graveomkostninger, jf. sagsfremstillin-
gen, lægger Forsyningstilsynet til grund, at omkostningerne til samgravning med de kon-
cernforbundne selskaber er fordelt rimeligt. Dette følger af Energitilsynets tilkendegi-
velse af den 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkostninger ved samgravning”, hvoraf 
det fremgår, at:  
 

”…det ikke er urimeligt såfremt netselskaberne fordeler de aggregerede graveomkostninger ved 
en samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernforbundne selskaber efter en ligelig 
fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens §§ 46, stk. 1, 46 stk. 2 og 73, stk. 1.” 

 
Forsyningstilsynet har på den baggrund lagt den fordeling af graveomkostningerne ved 
samgravning til grund, som El-Net Øst A/S har sendt til Forsyningstilsynet ved mail af 
den 31. januar 2019. 
 
III.) Forskel mellem kilometer hhv. demonterede luftledninger og idriftsatte jordkabler 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 31. januar 2016 tilkendegivet over for Forsyningstil-
synet, at der er to årsager til, at der er idriftsat flere kilometer jordkabler, end der er 
demonteret kilometer luftledninger jf. sagsfremstillingens pkt. iii.)   
 
Forsyningstilsynet har lagt El-Net Øst A/S’ forklaring af forskellen mellem kilometer hhv. 
demonterede luftledninger og idriftsatte jordkabler til grund for denne afgørelse.  
 
IV.) Dokumentation af anlægsudgifterne og kassationsværdierne 
Forsyningstilsynet har sammenlignet El-Net Øst A/S’ ændrede anlægsudgifter til kabel-
lægning af luftledninger, jf. pkt. I.) og II.) ovenfor, med de øvrige netvirksomheders an-
lægsudgifter ved kabellægning af luftledninger.  
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Forsyningstilsynet har konstateret, at El-Net Øst A/S’ enhedsomkostninger til 10 kV-
jordkabler på ene side ligger relativt højt sammenlignet med gennemsnittet af enheds-
omkostningerne for de øvrige netvirksomheder for flere af årene over perioden 2009-
2014. 
 
På den anden side ligger El-Net Øst A/S’ enhedsomkostninger for nogle andre kompo-
nenter ikke højt sammenlignet med gennemsnittet af de øvrige netvirksomheder. 
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 24. maj 2019 oplyst, at grundfjeldet ligger højt på 
Bornholm, hvilket medfører, at El-Net Øst A/S er nødt til at gøre brug af sprængning for 
at få kablerne i jorden. Netvirksomhedens omkostninger til kabellægning af luftledninger 
bliver dermed højere end, hvis netvirksomheden ikke havde været nødt til at gøre brug 
af sprængning for at få kablerne i jorden.  
 
El-Net Øst A/S har derudover indsendt udtræk fra netvirksomhedens anlægskartotek 
som dokumentation for de afholdte anlægsudgifter ved kabellægninger af luftledninger 
over perioden 2009-2014.  
 
Forsyningstilsynet har for 2014 foretaget en relativt omfattende stikprøvekontrol af El-
Net Øst A/S’ anlægsudgifter, og El-Net Øst A/S har efter anmodning fra Forsyningstilsy-
net derfor fremsendt en række af de bilag, som der refereres til i udtrækket fra El-Net 
Øst A/S’ anlægskartotek for 2014. Forsyningstilsynet har efterfølgende kontrolleret de 
bilag, som Forsyningstilsynet har udvalgt til stikprøvekontrol for 2014. Forsyningstilsy-
nets stikprøvekontrol gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.  
 
Forsyningstilsynet har gennemgået de af El-Net Øst A/S indsendte bilag vedrørende 
kassationsværdierne. Forsyningstilsynets gennemgang af bilagene til kassationsværdi-
erne har ikke givet anledning til nogen rettelser i de anlægsudgifter, som El-Net Øst A/S 
har ansøgt om at få godkendt som nødvendige nyinvesteringer.      
 
Forsyningstilsynets samlede vurdering 
Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af hensynet til forsyningssikkerhed, at investe-
ring i kabellægninger af luftledninger foretaget af El-Net Øst A/S kan betragtes som nød-
vendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra c, og læg-
ger efter vurdering og de beskrevne ændringer El-Net Øst A/S’ regnskabsoplysningerne 
til grund for forhøjelsen af netvirksomhedens reguleringspris. 
 
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. 
 
Forsyningstilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående El-Net Øst 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 elfor-
syningslov (lovbek. nr. 52 af den 17. januar 2019) og den gældende indtægtsrammebe-
kendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK.nr. 969/2018) med senere ændringer er 
reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer 
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ophævet fra den 1. januar 2018. Forsyningstilsynet 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. definition 
vil være idriftsat inden 2018, vil enhver nødvendig nyinvestering fra anden regulerings-
periode (2023-2027) indgå i indtægtsrammens beregningsgrundlag, som udgøres af pe-
rioden 2018-2022, hvorfor der ikke foretages en forhøjelse som følge af den nødvendige 
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 reguleringsperiode 
(2018-2022) på baggrund af nødvendige nyinvesteringer idriftsat før 2012, da disse in-
vesteringer allerede indgår i beregningsgrundlaget for omkostningsrammen i første pe-
riode og dermed er indeholdt i omkostningsrammen. 
 
Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen til 
og med 2017 angivet i tabel 2 og tabel 3. Den tilladte årlige stigning, jf. tabel 2 og tabel 
3, indeholder forhøjelser som følge af dækning af omkostninger til henholdsvis drift, af-
skrivninger og forrentning. 
 
 

TABEL 2 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I 2009- 2017 (KR.) 

 
År  

 2009 

18/04613 

2010  

18/04614 

2011  

18/04615 

2012  

18/04616 

2013  

18/04617 

2014  

18/04618 

Total 

2009 775.802      775.802 

2010 2.103.442 960.726     3.064.168 

2011 2.057.509 2.524.477 534.622    5.116.608 

2012 2.013.753 2.476.353 1.360.912 744.159   6.595.177 

2013 1.971.282 2.429.083 1.336.245 1.714.226 329.469  7.780.305 

2014 1.930.853 2.383.170 1.312.211 1.685.956 740.343 686.335 8.738.868 

2015 1.890.359 2.337.214 1.288.157 1.657.665 726.752 1.440.215 9.340.362 

2016 1.849.182 2.290.804 1.263.891 1.629.151 712.762 1.417.374 9.163.164 

2017 1.806.824 2.243.609 1.239.259 1.600.250 698.083 1.394.034 8.982.059 
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TABEL 3 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2009 - 2017 (ØRE/KWH) 
År  

 2009 

18/04613 

2010  

18/04614 

2011  

18/04615 

2012  

18/04616 

2013  

18/04617 

2014  

18/04618 

Total 

2009 0,320      0,32 

2010 0,841 0,384     1,225 

2011 0,853 1,047 0,222    2,122 

2012 0,860 1,058 0,581 0,318   2,817 

2013 0,870 1,072 0,590 0,756 0,145  3,433 

2014 0,884 1,091 0,601 0,772 0,339 0,314 4,001 

2015 0,872 1,078 0,594 0,765 0,335 0,664 4,308 

2016 0,836 1,036 0,572 0,737 0,322 0,641 4,144 

2017 0,806 1,000 0,552 0,713 0,311 0,621 4,003 

 
Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 
tabel 4. Investeringer idriftsat før 2012 indgår som nævnt i netvirksomhedens afskrivnin-
ger og driftsomkostninger i alle årene i basisperioden 2012-2014, der ligger til grund for 
beregning af netvirksomhedens omkostningsramme 2018-2022, og skal derfor ikke 
medtages som en justering af omkostningsrammen. 
 

 

TABEL 4 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 
   

År 2018 2019 2020 2021 2022

2012, sagsnr. 18/04616  

Afskrivninger 653.340 653.340 653.340 653.340 653.340

Driftsomkostninger -42.412 -42.412 -42.412 -42.412 -42.412

2013, sagsnr. 18/04617  

Afskrivninger 290.885 290.885 290.885 290.885 290.885

Driftsomkostninger -76.903 -76.903 -76.903 -76.903 -76.903

2014, sagsnr. 18/04618  

Afskrivninger 615.750 615.750 615.750 615.750 615.750

Driftsomkostninger -55.756 -55.756 -55.756 -55.756 -55.756

Samlet justering af  

omkostningsramme som følge af 

nærværende afgørelse 

1.384.904 1.384.904

 

1.384.904 

 

1.384.904 1.384.904

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 4, 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. 
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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 indtægts-
rammer for netvirksomheder. 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. Derfor giver denne afgørelse ikke anledning til nogen forhøjelse 
af netvirksomhedens forrentningsgrundlag for første reguleringsperioden 2018-2022.  

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af El-Net Øst A/S indsendte oplysninger er 
korrekte. 
 
Forsyningstilsynet er ikke afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de be-
nyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markedsmæssige, 
jf. elforsyningslovens § 46.  
 
Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at i henhold til BEK.nr. 969/2018 § 50, stk. 5, 
skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af Forsyningstilsy-
net 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@forsyningstil-
synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

7. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal in-
den 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". 
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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 (2012)” 
Bilag 5: Regnearket ”Økonomisk model (2013)” 
Bilag 6: Regnearket ”Økonomisk model (2014)” 
Bilag 7: Retsgrundlag 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Lauge Rasmussen 

Specialkonsulent  

Tlf. 51 71 00 41 

lara@forsyningstilsynet.dk 
 


