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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 reguleringspris som følge af nødvendige nyinvesterin-

ger, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksom-

heder (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). 

 

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

delse med kabellægning af luftledninger i 2009, 2010 og 2012.  

 

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller samt retsgrundlag anvendt konkret til 

afgørelsen. 

 

AFGØRELSE 

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

idriftsat i 2009, 2010 og 2012 er nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 

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

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

  

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

i anlæggets levetid i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 

1.  

 

Forhøjelserne fremgår af bilag 1 – bilag 3, hvortil der henvises.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 
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SAGSFREMSTILLING  

RAH har den 19. oktober 2015, den 20. oktober 2015 og den 26. oktober 2015 ansøgt 

om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af at have idriftsat tilknyt-

tede anlæg i form af slukkespoler, netstationer og transformere i forbindelse med kabel-

lægning af luftledninger, som netvirksomheden tidligere har fået forhøjelse af regule-

ringsprisen for (sagsnummer 18/04637 (2009), sagsnummer 18/04649 (2010), 18/04638 

(2010) og sagsnummer 18/04640 (2012)).  

 

RAH har den 30. december 2015 bekræftet, at investeringerne i slukkespoler, netstati-

oner og transformere har været nødvendige for at kunne benytte det nye kabelnet. Æn-

dringen eller udskiftningen er sket i forbindelse med de tidligere godkendte kabellæg-

ningsprojekter. Godkendelse af investeringerne til kabellægning af luftledninger i denne 

periode er godkendt af Sekretariatet for Energitilsynet den 10. juli 2014 (12/04884, 

12/05052 og 13/01607).  

 

For så vidt angår investeringer idriftsat i 2010 har RAH fremsendt to forskellige ansøg-

ninger (sagsnummer 18/04649 og 18/04638), som begge er begrundet i, at der er tale 

om nødvendige anlæg som følge af den tidligere godkendte kabellægning af luftlednin-

ger. I nedenstående tabel 1 er disse to investeringer behandlet samtidig og begge inve-

steringer også indgår i samme økonomiske model vedr. 2010 (bilag 1).  

 

I nedenstående tabel er oplysninger fra ansøgningerne opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM IDRIFTSÆTTELSE AF ANLÆG I 

2009, 2010 OG 2012 

     2009 2010 2012 

Idriftsættelsesdato     
14-10 01-05 14-08 

Anlægssum (kr.)     
1.276.758 2.022.176 2.554.013   

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

Slukkespole, 10-15-20 kV (stk.)      3  

Netstation 10-15-20/0,4 kV (stk.)     15 12 21 

Transformer (stk.)     15 12 21 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

Netstation 10-15-20/0,4 kV (stk.)     17 11 20 

Transformer (stk.)     17 11 20 

Note: Idriftsættelsesdatoen for anlæg, der er idriftsat i 2010 er den vægtede gennemsnitlige idriftsættel-
sesdato, jf. sagsnummer 18/04649 og 18/04638. 

 

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

tioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringerne idriftsat i 2009, 2010 og 2012. 

 

RAH har på forespørgsel fra Forsyningstilsynet den 27. maj 2016 og 22. september 2016 

oplyst, at der er idriftsat flere netstationer og transformere end demonteret, da jordkab-

lerne ikke har kunnet etableres i samme trace, som luftledningerne var placeret. RAH 
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har endvidere oplyst, at selskabet har genanvendt netstationer og transformere i både 

2009 og 2010.  

 

RAH har i mail den 30. december 2015 oplyst, at demonteringsomkostninger er inde-

holdt i den samlede anlægssum, mens kassationsværdien er modregnet den samlede 

anlægssum. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 1. juli 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos RAH Net A/S 

med høringsfrist senest den 16. juli 2019. 

 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget bemærkninger fra RAH Net A/S inden tidsfristen, 

og der træffes derfor afgørelse uden ændringer i forhold til det udkast til afgørelse, der 

blev sendt i partshøring. 

RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 4. 
 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne afgørelse vedrører anlæg, som RAH har idriftsat i 2009, 2010 og 2012 og an-

søgt om forhøjelse af reguleringsprisen for. De anlæg, der er ansøgt om forhøjelse af 

reguleringsprisen for, fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen.  

 

Ansøgningerne for anlægsinvesteringerne idriftsat i 2009, 2010 og 2012 behandles ef-

ter § 12 stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og re-

gionale transmissionsvirksomheder, nr. 195/2016, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. 

juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4. De nødvendige nyinve-

steringer er defineret i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra 

a-e. 

 

RAH har oplyst, at det som følge af kabellægningsprojekter, som netvirksomheden tid-

ligere har fået forhøjelse af reguleringsprisen for, har været nødvendigt for anvendel-

sen af det nye kabelnet at opsætte slukkespoler, netstationer og transformere og de-

montere netstationer og transformere, jf. sagsfremstillingen, og har som følge heraf an-

søgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 

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

 

Forsyningstilsynet lægger det af ansøger oplyste til grund om at opstilling af slukkespo-

ler, transformere og netstationer er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye 

kabelnet, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra e.  

 

Forsyningstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at netstationer og transformere er 

nødvendige for anvendelsen og idriftsættelsen af kabelnettet efter kabellægningen af 

luftledninger og er en investering, der ikke kan stå alene. Dette skyldes, at kabellægning 
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ikke kan ses isoleret fra det omkringliggende net, fordi kablerne skal kunne modtage 

elektricitet fra det øvrige distributionsnet og transportere elektriciteten tættere på en slut-

bruger. De ansøgte anlæg kan således anses som værende nødvendige for, at kablerne 

kan tilknyttes det eksisterende distributionsnet, og Forsyningstilsynet lægger derfor til 

grund på baggrund af det af RAH oplyste, at anlæggene er nødvendige for anvendelsen 

af det tidligere godkendte kabellægningsprojekt fra 2009-2012, jf. afgørelse af 10. juli 

2014 (12/04884, 12/05052 og 13/01607).  

 

For så vidt angår investeringen i slukkespoler har Forsyningstilsynet i sin vurdering lagt 

vægt på, at RAH har oplyst, at idriftsættelse af slukkespolerne er nødvendig for anven-

delsen og idriftsættelsen af den godkendte kabellægning. Forsyningstilsynet bemærker, 

at slukkespole-behovet bliver større, når der kabellægges luftledninger, og at RAH har 

gennemført betydelig kabellægning i området. Det er på den baggrund Forsyningstilsy-

nets vurdering, at idriftsættelse af slukkespolerne er nødvendigt for anvendelsen og 

idriftsættelsen af det godkendte kabellægningsprojekt fra 2009-2012, jf. afgørelse af 10. 

juli 2014 (sagsnummer 12/04884, 12/05052, 13/01607).  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at de af RAH ansøgte anlægsinvesteringer i 2009, 

2010 og 2012 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, 

nr. 20, litra e, og som således giver anledning til en forhøjelse af netvirksomhedens re-

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

 

FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN 

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 

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 
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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 2010 2012 Total 

2009    51.097 - - 51.097 

2010    106.598 127.704 - 234.302 

2011    104.472 166.246 - 270.718 

2012    102.398 163.960 112.727 379.085 

2013    100.355 161.569 178.288 440.212 

2014    98.360 159.014 175.397 432.771 

2015    96.364 156.464 172.507 425.335 

2016    94.352 153.969 169.625 417.946 

2017    92.311 151.570 166.757 410.638 

Note: Beregningerne følger økonomiske model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinve-

steringer, jf. sagsnummer: 4/0720-0200-0096. Der er således modregnet ændringer i forventede drifts-

omkostninger. 

 

Nedenfor er den tilladte stigning i reguleringsprisen og forhøjelse af reguleringsprisen 

til og med 2017 angivet.  

 

TABEL 3 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2009 - 2017 (ØRE/KWH) 

År       

    2009 2010 2012 Total 

2009    0,011 - - 0,011 

2010    0,023 0,028 - 0,051 

2011    0,023 0,037 - 0,060 

2012    0,023 0,036 0,025 0,084 

2013    0,022 0,035 0,039 0,096 

2014    0,021 0,034 0,037 0,092 

2015    0,019 0,031 0,035 0,085 

2016    0,016 0,026 0,029 0,071 

2017    0,011 0,017 0,019 0,047 

 

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 
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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.) 

       

18/04640 (2012)  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger 

 

63.850 63.850 63.850 63.850 63.850 

Driftsomkostninger 

 

1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 

Samlet justering af  

omkostningsramme 

 65.399 65.399 65.399 65.399 65.399 

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. 

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. 

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.  

 

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. 
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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. 

 

BILAG 

Bilag 1: Økonomisk model (2009) 

Bilag 2: Økonomisk model (2010) 

Bilag 3: Økonomisk model (2012) 

Bilag 4: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Søgaard Schrøder (FSTS) 

Specialkonsulent 

Tlf. 41715425 

mss@forsyningstilsynet.dk 


