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Afgørelse om indtægtsrammeforhø-
jelse som følge af overtagelse af sø-
kabler og søkabelprojekter 

 

 

RESUMÉ 

Evonet A/S (herefter Evonet) har ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens indtægts-

ramme som følge af netvirksomhedens overtagelse/erhvervelse pr. den 1. januar 2012 

af et 60 kV PEX-søkabel mellem Ærø og Langeland og et søkabelprojekt mellem Ærø 

og Als, hvor et nyt søkabel mellem Ærø og Als blev idriftsat den 31. december 2013.  

 

Søkablerne er overtaget af Evonet fra den tidligere regionale transmissionsvirksomhed 

Syd Net A/S. 

 

Forsyningstilsynet finder, at betingelser i elforsyningsloven § 70, stk. 9, 2. pkt., og ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, er opfyldt for at forhøje Evonets regulerings-

pris/indtægtsramme som følge af overtagelsen af pågældende søkabler, henholdsvis 

pr. den 1. januar 2012 (Ærø-Langeland) og den 31. december 2013 (Ærø-Als). 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering afgø-

relse om følgende: 

 

 Indtægtsrammen for Evonet A/S forhøjes pr. 1. januar 2012 til og med 2022 

som følge af erhvervelse af 60 kV PEX-søkabel mellem Ærø og Langeland og 

forhøjes yderligere fra den 31. december 2013 til og med 2022 som følge af 

idriftsættelse af reinvesteret søkabel mellem Ærø og Als. Forhøjelsen sker efter 

reglerne for nødvendige nyinvesteringer. Forhøjelsen af indtægtsrammen frem-

går af vedlagte bilag 1, hvortil der henvises. 

 

 Forhøjelsen sker i medfør af Lov nr. 662 af 8. juni 2016 om ændring af lov om 

elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og 

lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 5, stk. 5, jf. § 70, 

stk. 8, i bekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med 

senere ændringer (herefter elforsyningsloven), samt § 50, stk. 4, i bekendtgø-

relse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for net-virksomheder (med 
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senere ændringer), jf. § 12, stk. 1, nr. 5, jf. § 20, stk. 1, jf. § 15, i bekendtgørelse 

nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter IR-BEK 

195/2016). 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Ærø Elforsyning Net A/S, CVR-nr. 10045150, har den 25. september 2012 ansøgt Ener-

gitilsynet om forhøjelse af indtægtsrammen på 1,1 mio. kr. som følge af udgifter til sø-

kablerne Ærø og Langeland og søkablet mellem Ærø og Als. 

 

Ærø Elforsyning Net A/S blev opløst efter fusion pr. den 30. juli 2014, hvor netvirksom-

heden blev fusioneret med Syd Energi Net A/S (herefter Syd Energi), CVR-nr. 

25154150, der pr. den 1. januar 2018 skiftede navn til Evonet A/S. 

 

Den 28. februar 2017 har Syd Energi ved mail uddybet ansøgningen efter forespørgsel 

fra Sekretariatet for Energitilsynet. Syd Energi har i mailen oplyst, at Ærø Elforsyning 

Net A/S og Syd Energi er fusioneret. Derudover blev det oplyst, at de omhandlede kab-

ler/kabelprojekter ikke indgik i hverken Ærø Elforsyning Net A/S’ eller Syd Energis ind-

tægtsramme, da de pågældende søkabler ved fastsættelsen af de enkelte netvirksom-

heders åbningsbalance var ejet af det regionale transmissionsselskab Syd Net A/S. 

 

Den 21. marts 2017 har Syd Energi fremsendt to ansøgningsskemaer med oplysninger 

for hvert af de ansøgte kabler til brug for sagens videre behandling. Af de opdaterede 

ansøgningsskemaer fremgår det, at anlægsudgifterne for søkablet mellem Ærø og Lan-

geland er 12.297.191,00 kr., mens de for søkablerne mellem Ærø og Als er 

31.815.690,00 kr.  

 

Den 15. november 2017 har Sekretariatet for Energitilsynet fremsendt opfølgende 

spørgsmål til Syd Energi. Syd Energi har den 28. november 2017 svaret på disse 

spørgsmål samt fremsendt diverse bilag, herunder overdragelsesaftale samt bilag af 

den 2. juli 2012 mellem Syd Net A/S og Syd Energi Net A/S angående søkabler/søka-

belprojekter til og fra Ærø, som dokumentation samt opdaterede ansøgningsskemaer 

for hvert af de ansøgte kabler, jf. ovenfor. Anlægsudgiften for søkablerne mellem Ærø 

og Als er nu opgjort til 43.115.690,00 kr. 

 

Af overdragelsesaftalen fremgår det blandt andet, at Syd Net A/S pr. den 1. januar 2012 

har overdraget et 60 kV PEX-søkabel mellem Langeland og Ærø samt det på tidspunktet 

for overtagelsen igangværende projekt med udskiftning (reinvestering) af to 60 kV olie-

søkabler mellem Als og Ærø. Værdien af kablerne og således købesummen blev opgjort 

til i alt 17.5 mio. kr., hvor søkablet mellem Langeland og Ærø udgjorde 12,3 mio. kr., 

mens søkabelprojektet pr. overtagelsesdagen mellem Als og Ærø udgjorde 5,3 mio. kr. 

Endvidere fremgår det af overdragelsesaftalen, at søkabelprojektet omfattende etable-

ring af et nyt søkabel mellem Als og Ærø har en samlet projektværdi på 44,6 mio. kr.  
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Syd Energi har desuden i mailen af den 15. november 2017 oplyst, at søkabelprojektet 

mellem Als og Ærø er idriftsat pr. den 31. december 2013. 

 

Den 6. december 2017 fremsendte Sekretariatet for Energitilsynet yderligere spørgsmål 

til Syd Energi angående, hvorvidt Syd Energi har netbevilling til at drive de pågældende 

kabler. 

 

Syd Energi Net A/S har den 15. december 2017 fremsendt svar på ovenstående spørgs-

mål. Følgende fremgår af Syd Energi Net A/S’ besvarelse:  

 
”Syd Energi Net A/S har ikke ansøgt specifikt om bevilling for disse søkabler, men som følge af 

”overtagelse” af kablerne i forbindelse med salg af 150 kV nettene, er de overgået til Syd Energi 

Net uden regulering af indtægtsrammen. Udvekslingsmålerne til afregning af kWh’er var placeret 

på Als og Langeland.  

 

Det kan sammenlignes med problemstillingen Lyngså-Læsø, hvor Energinet.dk har ansvaret for 

et 60 kV søkabel som er spændingssat med 20 kV, så øen kan forsynes. Reelt anvendes 60 kV 

søkablerne til Ærø som transmissionsanlæg, da det er den eneste mulighed for forsyning til Ærø, 

men er som noget særegent blevet placeret ved et netselskab som i dette tilfælde er Syd Energi 

Net.  

 
Da anlægget er blevet Syd Energi’s ejendom efter transmissionsvirksomheden Energinet.dk har 

købt de øvrige aktiver i 150 kV selskabet SYDNET, er det blevet Syd Energi Net’s opgave at for-

syne Ærø elforsyning Net A/S med strøm og det er således blevet en del af Syd Energi Net’s akti-

vitet og er dermed nødvendige som en del af distributionen.” 

 

Evonet A/S har den 28. februar 2019 fremsendt partshøringssvar med opdaterede op-

lysninger for søkablerne mellem Ærø og Als samt dokumentation for hvert af de ansøgte 

kabler. Anlægsudgiften for søkablerne mellem Ærø og Als er nu opgjort til 42.728.283,28 

kr. Evonet har også oplyst, at der ikke er indeholdt omkostninger til etablering af fiber-

kabel. Endeligt har Evonet også oplyst, at købesummen med overtagelsesdagen den 1. 

januar 2012 for søkablet mellem Ærø og Langeland udgøres af anlægssummen fratruk-

ket afskrivninger til og med 2011 (rundet op fra 12.297.191 til 12.300.000 kr.). 

 

I tabel 1 er sagens oplysninger opsummeret. 

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM INVESTERING I SØKABEL I 

2012 OG 2013 

 

    2012 2013 

Vægtet dato for idriftsættelse   01-01 31-12 

Anlægssum (kr.)   12.297.191   42.728.283 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)   6,5 12,1 

  

SAGENS PART 

 

Sagens part er Evonet A/S, CVR-nr. 25154150. 
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HØRING 

 

Forsyningstilsynet har ved mail af den 8. februar 2019 sendt et udkast til afgørelse i 

partshøring hos Evonet A/S. 

 

Evonet A/S fremsendte partshøringssvar den 28. februar 2019. Partshøringssvaret in-

deholdte besvarelse af en række spørgsmål stillet af Forsyningstilsynet i forbindelse 

med, at udkast til afgørelse blev sendt i partshøring samt dokumentation for oplysninger. 

 

Derudover blev udkastet til afgørelse også sendt til orientering til Energistyrelsen som 

bevillingsudstedende og tilsynsførende myndighed med netvirksomhedernes bevilling 

og som ressortmyndighed for elforsyningsloven. Baggrunden for orienteringen til Ener-

gistyrelsen er, at Syd Energi Net A/S (nu Evonet A/S) i 2012 erhvervede de omhandlede 

søkabler fra en transmissionsvirksomhed (Syd Net A/S). Forsyningstilsynet har i den 

forbindelse og efter oplysning fra parten lagt til grund, at Evonet inden for sin netbevilling 

kan varetage driften af disse søkabler. Det er dog Energistyrelsen som bevillingsudste-

dende myndighed, der fører tilsyn med dette. Forsyningstilsynet har anmodet Energisty-

relsen om at oplyse, hvorvidt erhvervelsen af søkablerne giver Energistyrelsen til at re-

agere som tilsynsmyndighed.  

 

Energistyrelsen fremsendte den 20. marts 2019 svar på Forsyningstilsynets henven-

delse af den 8. februar 2019. Af Energistyrelsens besvarelse fremgik blandt andet, at: 

 
”Energistyrelsen har ved vedlagte afgørelse af 28. juni 2012 godkendt overdragelsen af Syd 

Energi Net 60 KV A/S’ (cvr nr. 28106564) bevilling til at drive transmissionvirksomhed til Syd 

Energi Net A/S (cvr nr. 25154150, nu Evonet A/S) 

 

Energistyrelsen godkendte samtidigt, at Syd Energi Net 60 KV A/S’ transmissionsbevilling, nu 

indgår i, og omfattes af, netbevillingen til at drive distributionsnet, givet til Evonet A/S. 

 

Det er på denne baggrund Energistyrelsens vurdering, at Evonet A/S har bevilling til at drive det 

omhandlede net.” 

 

Den af Energistyrelsen omtalte afgørelse af 28. juni 2012 truffet af Energistyrelsen var 

også fremsendt som en del af Energistyrelsens besvarelse. Af afgørelsen fremgik 

blandt andet: 

 
”Energistyrelsen kan godkende, at bevilling til Syd Energi Net 60 kV A/S til at drive transmissions-

virksomhed, jf. bevilling af den 12. april 2005, udstedt i medfør af EFL § 19, stk. 1, overdrages til 

Syd Energi Net A/S og bliver en del af dennes netbevilling, således at den bliver omfattet af net-

bevillingens indhold og gældende vilkår. Godkendelsen sker på følgende vilkår: 

 

Bevillingen anses for overdraget og sammenlagt med netbevillingen med virkning fra den 1. ja-

nuar 2009.” 

RETSGRUNDLAG 

Afgørelsen er truffet i medfør af dagældende elforsyningslovens § 70, stk. 9, 2. pkt., og 

§ 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 om indtægtsrammer for net-

virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

(herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 
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Der i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019, og bekendtgø-

relsen om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. bekendtgørelse 969 af 27. juni 2018 

(med senere ændringer), indført en ny økonomisk regulering af netvirksomheder, med 

ikrafttræden den 1. januar 2018. 

 

De hidtil gældende regler om indtægtsrammeregulering i lov om elforsyning og bekendt-

gørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomhe-

der omfattet af lov om elforsyning finder dog fortsat anvendelse på netvirksomheders 

indtægtsrammer til og med 2017, jf. § 5, stk. 5, 2. pkt. i lov nr. 662 af 8. juni 2017, og § 

50, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksom-

heder. 

 

Denne sag, der angår ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen inden 2018, skal 

således behandles efter de hidtidige bestemmelser i lov om elforsyning, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 418 af 25. april 2016, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 261 af 16. 

marts 2016, § 8 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, § 

1 i lov nr. 1756 af 27. december 2016 samt efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 

195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-

onsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 

857 af 28. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 1594 af 18. december 2017. 

 

I henhold til dagældende lov om elforsyning § 70, stk. 9, kan Energitilsynet (nu Forsy-

ningstilsynet) ved en netvirksomheds overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke 

er underlagt indtægtsrammeregulering, forhøje netvirksomhedens indtægtsramme efter 

reglerne om nødvendige nyinvesteringer: 

 
§ 70, stk. 9. Ved en netvirksomheds eller regional transmissionsvirksomheds salg af anlæg til Ener-

ginet.dk udgår anlægget af virksomhedens indtægtsramme. Ved en netvirksomheds eller regional 

transmissionsvirksomheds overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægts-

rammereguleringen, kan Energitilsynet forhøje netvirksomhedens eller den regionale transmissi-

onsvirksomheds indtægtsramme efter reglerne om nødvendige nyinvesteringer. 

 

Nødvendige nyinvesteringer er ifølge elforsyningslovens § 70, stk. 4, nye anlæg, der 

tilfører netvirksomhedens samlede anlæg nødvendig og væsentlig øget kapacitet: 

 
§ 70, stk. 4. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der indgår som en 

integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samlede an-

læg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. Endvidere omfatter nødvendige nyin-

vesteringer væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 

forsyningssikkerheden, kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsynings-

sikkerheden, og kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en 

forudsætning for ændring af indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat efter den 1. januar 

2005, eller at netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed har erhvervet anlæg-

get efter denne dato. 

 

Af elforsyningsloven § 70, stk. 2, fremgår, hvordan nødvendige nyinvesteringer skal fi-

nansieres under indtægtsrammereguleringen. Det fremgår blandt andet af bestemmel-

sen, at nødvendige nyinvesteringer vil give en forhøjelse af indtægtsrammen med et 

beløb, der skal dække forrentning, afskrivning samt drift og vedligehold af nyinvesterin-

gen: 
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§ 70, stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle 

berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at 

tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, 

idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskri-

ves. Indtægtsrammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den 

kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventuelt med 

modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende 

anlæg, vil indtægtsrammen blive forhøjet med et beløb, der dækker forrentning, afskrivning samt 

drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen. Virksomheden kan vælge, at beregningen sker som en 

varig eller en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes som en an-

nuitet, vil forhøjelsen være varig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et serielån, 

bortfalder forhøjelsen ved udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investeringer i an-

lægget vil der ske en fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen sker, så den 

afspejler en annuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger til nedtagning af det er-

stattede anlæg og efterlevelse af myndighedskrav i forbindelse hermed. Ved beregningen af for-

højelsen skal der ske modregning af et beløb, der dækker kassationsværdien af det erstattede 

anlæg. Der skal endvidere ske modregning af et beløb, der dækker de omkostninger, som netvirk-

somheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville have haft til drift, vedligeholdelse og 

fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede anlæg fortsat skulle have været drevet 

med uændret funktionalitet. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. 

december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. Afvikling af denne underdækning skal være 

afsluttet senest ved udgangen af 2010. 

 

Der er efter bemyndigelse til Energistyrelsen udstedt nærmere regler om indtægtsram-

mereguleringen i indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 195 af 4. marts 2016). Af 

indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår det af § 20, stk. 1, at en netvirksomhed kan få 

forhøjet netvirksomhedens reguleringspris, når en netvirksomhed erhverver et for net-

virksomheden nødvendigt anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsram-

mereguleringen. Forhøjelsen skal ske efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer.  

 
§ 20. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed, der 

erhverver et for virksomheden nødvendigt anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt ind-

tægtsrammereguleringen. Forhøjelsen sker efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15, 

med virkning fra tidspunktet for erhvervelsen. Det er en forudsætning for forhøjelsen, at erhvervel-

sen er sket efter den 1. januar 2005. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelsens regler om forhøjelse af en netvirksomheds regule-

ringspris følger af § 15, hvoraf det følger, at forhøjelsen skal sikre mulighed for forrent-

ning og afskrivning af den kapital, der finansierer den nødvendige nyinvestering, samt 

tage højde for fremtidige omkostninger til drift og vedligehold af den nødvendige nyin-

vestering: 

 
§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 

virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nød-

vendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift 

af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af regulerings-

prisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 

Stk. 2. Kapitalen opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven, dog indregnes ikke evt. fremtidige 

omkostninger til nedtagning af anlægget og evt. fremtidig retablering samt eventuel kassations-

værdi. I kapitalen indgår dokumenterede sædvanlige byggerenter. Virksomheden kan ved opgø-

relsen af kapitalen vælge, om eventuelle tilslutningsbidrag skal modregnes i værdien. 

Stk. 3. Kapitalen forrentes med den på idriftsættelsestidspunktet gældende lange byggeobligati-

onsrente, jf. § 2, nr. 13, plus 1 pct. point. 

Stk. 4. Virksomheden vælger for hver nyinvestering, om forhøjelsen af indtægtsrammen skal ske 

som en annuitet, hvor forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil være varig, eller 

efter principperne om serielån, hvorved forhøjelsen vil løbe over anlæggets levetid, jf. stk. 6. 

Stk. 5. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil værdien af nyin-

vesteringen blive forhøjet med omkostninger til nedtagning af det eksisterende anlæg, herunder 
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myndighedspålagte omkostninger i forbindelse hermed. Der skal ske modregning af kassations-

værdien af det erstattede anlæg. Ved beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådig-

hedsbeløbet vil der endvidere ske modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligehol-

delse og fornyelse af eksisterende anlæg ud fra standardiserede værdier. 

Stk. 6. Til brug for beregningerne fastsætter Energitilsynet standardlevetider for luftledningsanlæg, 

kabelanlæg, transformerstationer mv. samt anlægskategorier f.eks. i henhold til spændingsni-

veauer. 

Stk. 7. For de fastsatte anlægskategorier fastsætter Energitilsynet til brug for beregningerne end-

videre gennemsnitlige omkostninger til drift, vedligeholdelse og fornyelse af luftledningsanlæg og 

andre anlæg, der udskiftes som led i kabellægning af luftledninger. For kabelanlæg og andre nød-

vendige nyinvesteringer fastsætter Energitilsynet alene forventede gennemsnitlige omkostninger til 

drift og vedligeholdelse. 

Stk. 8. Energitilsynet gennemgår hvert tredje år standardlevetider, gennemsnitlige omkostninger 

og anlægskategorier, jf. stk. 6 og 7, med henblik på eventuel justering på basis af indhøstede erfa-

ringer og den teknologiske udvikling. 

Stk. 9. Såfremt en virksomhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt 

fastsatte anlægskategorier, kan virksomhedens egne dokumenterede omkostninger anvendes i 

beregninger efter denne paragraf efter godkendelse af Energitilsynet. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Evonet A/S kan få forhøjet sin indtægtsramme som 

følge af, at netvirksomheden pr. den 1. januar 2012 har overtaget et 60 kV PEX-søkabel 

mellem Ærø og Langeland og et søkabelprojekt mellem Ærø og Als, hvor reinvestering 

i søkablet blev afsluttet med idriftsættelse den 31. december 2013. 

HJEMMEL TIL FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN (INDTÆGTSRAMMEN) 

I det følgende afsnit vurderer Forsyningstilsynet, om der er hjemmel i elforsyningsloven 

og indtægtsrammebekendtgørelsen til at forhøje Evonet A/S’ indtægtsramme/regule-

ringspris som følge af, at netvirksomheden pr. den 1. januar 2012 har overtaget/erhver-

vet et 60 kV-søkabel mellem Ærø og Langeland samt senere den 31. december 2013 

har idriftsat et 60 kV søkabel mellem Ærø og Als, som erstatning for et udtjent søkabel. 

 

Evonet havde ikke tidligere driften af de pågældende kabler, der indtil overdragelsen 

blevet drevet af SydNet A/S, der var det regionale transmissionsselskab.  

 

Det er en forudsætning for at forhøje reguleringsprisen som ansøgt, at der er tale om en 

bevillingspligtig aktivitet. Forsyningstilsynet har derfor overvejet, hvorvidt Evonets drift 

af de pågældende kabler er omfattet af Evonets netbevilling, jf. elforsyningslovens § 19. 

Forsyningstilsynet forstår Evonet således, at det er Evonets opfattelse, at de pågæl-

dende kabler kan drives som led i Evonets bevillingspligtige aktivitet. Forsyningstilsynet 

har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der fører tilsyn med netvirksomhedernes 

overholdelse af deres bevillinger, jf. elforsyningslovens § 51. Energistyrelsen har ved 

mail af den 20. marts 2019 oplyst, at Syd Energi Net 60 KV A/S’ transmissionsbevilling, 

nu indgår i og omfattes af Evonet A/S’ netbevilling til at drive distributionsnet, og at det 

på den baggrund er Energistyrelsens vurdering, at Evonet A/S har bevilling til at drive 

det omhandlede net. 

 

Forsyningstilsynet lægger på baggrund af netvirksomhedens oplysninger og Energisty-

relsens tilbagemelding til grund, at Evonet nye aktivitet med at drive de pågældende 

søkabler er en del af netvirksomhedens bevilling, jf. elforsyningslovens § 19. 
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Med hensyn til hjemlen til at forhøje reguleringsprisen fremgår det af elforsyningslovens 

§ 70, stk. 9, 2. pkt., at: 

 
”Stk. 9. […] Ved en netvirksomheds eller regional transmissionsvirksomheds overtagelse af an-

læg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, kan Energitilsynet for-

høje netvirksomhedens eller den regionale transmissionsvirksomheds indtægtsramme efter reg-

lerne om nødvendige nyinvesteringer.” 

 

Bestemmelsen i elforsyningsloven § 70, stk. 9, 2. pkt., er udmøntet i indtægtsramme-

bekendtgørelsen § 20, stk. 1, der i sit indhold stort set er identisk med bestemmelsen i 

elforsyningsloven. Bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, er så-

lydende: 

 
§ 20. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed, der 

erhverver et for virksomheden nødvendigt anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt ind-

tægtsrammereguleringen. Forhøjelsen sker efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. § 

15, med virkning fra tidspunktet for erhvervelsen. Det er en forudsætning for forhøjelsen, at er-

hvervelsen er sket efter den 1. januar 2005. 

 

Evonet har som hjemmel for forhøjelsen af indtægtsrammen/reguleringsprisen henvist 

til indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelser om forhøjelse af indtægtsram-

men/reguleringsprisen som følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinveste-

ringer. Som det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, 2. pkt., forhøjes 

reguleringsprisen efter reglerne om nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 15, når en netvirksomhed overtager/erhverver et for netvirksomheden 

nødvendigt anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, 

forudsat at erhvervelsen er sket efter den 1. januar 2005. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at betingelserne i elforsyningslovens § 70, stk. 9, 2. pkt., og 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, stk. 1, for at forhøje indtægstrammen/regule-

ringsprisen for Evonet som følge af overtagelsen af de pågældende søkabler er opfyldt. 

Forsyningstilsynet vurderer, at de omhandlede søkabler er et anlæg i indtægtsramme-

bekendtgørelsens og elforsyningslovens forstand.  

 

For så vidt angår betingelsen om, at erhvervelsen er sket fra en virksomhed, der ikke er 

underlagt indtægtsrammereguleringen, bemærker Forsyningstilsynet, at erhvervel-

sen/overtagelsen er sket fra en regional transmissionsvirksomhed. Sådanne regionale 

transmissionsvirksomheder var underlagt en indtægtsrammeregulering. Der var imidler-

tid tale om en anden form for økonomisk indtægtsrammeregulering end den indtægts-

rammeregulering, der gælder for netvirksomhederne. Da der er tale om to forskellige 

indtægtsrammereguleringer, skal der fastsættes en forhøjelse af Evonets regulerings-

pris/indtægtsramme. 

 

Der er således hjemmel til at forhøje Evonets reguleringspris/indtægtsramme efter reg-

lerne om nødvendige nyinvesteringer, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 9, 2. pkt., og ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 20, stk. 1, jf. § 15. 

 

METODE FOR OG FASTSÆTTELSE AF FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAM-

MEN 
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Indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, bestemmer, at forhøjelsen af indtægtsram-

men/reguleringsprisen sker efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15, med 

virkning fra tidspunktet for erhvervelsen/overtagelsen. 

Energitilsynet har den 23. juni 2010 fastsat en metode til beregning af indtægtsramme-

forhøjelse for nødvendige nyinvesteringer1.   

 

Forhøjelsen af Evonets indtægtsramme skal således ske efter reglerne om nødvendige 

nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, og efter Energitilsynets me-

tode herfor. 

 

SØKABLET MELLEM ÆRØ OG LANGELAND 

 

Evonet har for kablet mellem Ærø og Langeland ansøgt om en forhøjelse af regulerings-

prisen pr. den 1. januar 2012. 

 

Forhøjelsen af indtægtsrammen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, sker med 

henblik på at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer 

den nødvendige nyinvestering, samt under hensyn til forventede fremtidige omkostnin-

ger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. For kabelanlæg fastsætter Energitilsynet 

forventede gennemsnitlige omkostninger til drift og vedligeholdelse, jf. § 15, stk. 7 (om-

kostningsækvivalenter). 

 

Ved beregningen af indtægtsrammeforhøjelsen lægger Forsyningstilsynet til grund, at 

der ansøges om en serielånsmodel, hvor søkablets standardlevetid er 40 år, og hvor 

den gennemsnitlige restlevetid for søkablet anslås at være 31 år regnet fra den 1. januar 

2012, da søkablet ifølge det oplyste er idriftsat i 2003 Standardlevetiden er fastsat i 

overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse nr. 944/2001 om indtægtsrammer og 

åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsynings-

net på 150 kV og derunder, bilag 3: ”Standardpriser og standardlevetider for aktiver”. 

Restlevetiden er estimeret på baggrund af oplysninger om søkablet fra Evonets til an-

søgning. 

 

Ved fastsættelsen af de forventede fremtidige omkostninger til drift anvendes omkost-

ningsækvivalenten for 50-60 kV søkabel, jf. Energitilsynets metode af den 23. juni 2010. 

Forsyningstilsynet lægger på baggrund af Evonets oplysninger til grund, at søkablet er 

6,5 km. langt. 

 

Med hensyn til fremtidige indtægter lægger Tilsynet til grund, at der ikke er sådanne 

yderligere indtægter for Evonet, der skal modregnes i forhøjelsen. Tilsynet finder derfor, 

at erhvervelsen af søkablet ikke ændrer ved den transporterede mængde elektricitet i 

Evonets distributionsnet. 

 

 
1 Energitilsynets metode til beregning af indtægtsrammeforhøjelse for nødvendige nyinvestering kan 

tilgås via linket: http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-

den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/  

http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/
http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/
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Med hensyn til dækning af omkostninger til afskrivning og forrentning har Evonet oplyst, 

at søkablet blev erhvervet til 12.297.191 kr. Denne bogførte værdi pr. den 1. januar 2012 

lægges til grund ved beregningen af afskrivninger.  

 

For så vidt angår forrentning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, 

jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen, finder Forsyningstilsynet, at kapitalen 

på 12.297.191 mio. kr., som udgør den bogførte værdi af søkablet pr. den 1. januar 

2012, kan forrentes, da bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, stk. 1, 

2. pkt., henviser til reglerne om nødvendige nyinvesteringer.  

 

Beregningen af forhøjelsen af indtægtsrammen for årene 2012-2022 er foretaget af For-

syningstilsynet i overensstemmelse med Energitilsynets metode herfor og fremgår af 

vedlagte bilag 1.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse samt afskriv-

ning og kapital fra 2023 er reguleret af om ny økonomisk regulering for netvirksomheder, 

jf. nærmere nedenfor. Derfor er der ikke grundlag for at fastsætte en forhøjelse af ind-

tægtsrammen i resten af søkablets gennemsnitlige levetid efter bestemmelserne i elfor-

syningslovens § 70, stk. 9, 2. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1. 

 

Forhøjelsen af indtægtsrammen som følge af erhvervelsen af søkablet mellem Ærø og 

Langeland udgør i 2012 herefter 1.156.458,00 kr. Forhøjelserne for 2012-2022 fremgår 

af bilag 1 samt i tabel 2-4 nedenfor. 

 

SØKABLET MELLEM ÆRØ OG ALS 

 

Evonet har for kablet mellem Ærø og Als ansøgt om en forhøjelse af reguleringsprisen 

pr. den 31. december 2013. 

 

Forhøjelsen af indtægtsrammen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 15 sker med 

henblik på at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer 

den nødvendige nyinvestering, samt under hensyn til forventede fremtidige omkostnin-

ger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. For kabelanlæg fastsætter Energitilsynet 

forventede gennemsnitlige omkostninger til drift og vedligeholdelse, jf. § 15, stk. 7 (om-

kostningsækvivalenter). 

 

Ved beregningen af indtægtsrammeforhøjelsen lægger Forsyningstilsynet til grund, at 

der ansøges om en serielånsmodel, hvor søkablets standardlevetid er 40 år, og hvor 

den gennemsnitlige restlevetid for søkablet anslås at være 40 år regnet fra den 1. januar 

2014. Standardlevetiden er fastsat i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse nr. 

944/2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissi-

onsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder, bilag 3: ”Standardpriser 

og standardlevetider for aktiver”. Restlevetiden er estimeret på baggrund af oplysninger 

om søkablet fra Evonets til ansøgning. 

 

Ved fastsættelsen af de forventede fremtidige omkostninger til drift anvendes omkost-

ningsækvivalenten for 50-60 kV søkabel, jf. Energitilsynets metode af den 23. juni 2010. 
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Forsyningstilsynet lægger på baggrund af Evonets oplysninger til grund, at søkablet er 

12,1 km. langt. 

 

Med hensyn til fremtidige indtægter lægger Forsyningtilsynet til grund, at der ikke er 

sådanne yderligere indtægter for Evonet, der skal modregnes i forhøjelsen. Tilsynet fin-

der derfor, at erhvervelsen af søkablet ikke ændrer ved den transporterede mængde 

elektricitet i Evonets distributionsnet. 

 

Med hensyn til dækning af omkostninger til afskrivning og forrentning lægger Forsy-

ningstilsynet på baggrund af sagens oplysninger til grund, at Evonet den 1. januar 2012 

erhvervede et udtjent søkabel mellem Ærø og Als, samt et igangværende projekt, der 

gik ud på at udskifte søkablet mellem Ærø og Als fuldstændigt. Dette igangværende 

projekt blev erhvervet for 5,2 mio. kr. (værdi pr. den 1. januar 2012). På tidspunktet for 

idriftsættelsen af den nye kabel den 31. december 2013, havde søkablet en værdi på 

42.728.283,28 kr. Forsyningstilsynet lægger til grund, at Evonet frem til idriftsættelsen 

af det nye kabel foretog en egentlig reinvestering af det udtjente søkabel, der pr. den 1. 

januar 2012 ikke i sig selv havde en bogført værdi. Ved en reinvestering forstår Forsy-

ningstilsynet investeringer, hvor alle komponenterne i et nedslidt anlæg bliver erstattet 

af nye komponenter, jf. også Energitilsynets praksis og notat af den 23. juni 2010 ”Op-

dateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesterin-

ger”. Denne bogførte værdi pr. den 31. december 2013 lægges til grund ved beregnin-

gen af afskrivninger. 

 

For så vidt angår forrentning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, 

jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen, finder Forsyningstilsynet, at kapitalen 

på 42.728.283,28 kr., som udgør den bogførte værdi af søkablet pr. den 31. december 

2013, kan forrentes, da bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, stk. 1, 

2. pkt., henviser til reglerne om nødvendige nyinvesteringer.  

 

Beregningen af forhøjelsen af indtægtsrammen for årene 2013-2022 er foretaget af For-

syningstilsynet i overensstemmelse med Energitilsynets metode herfor og fremgår af 

vedlagte bilag 2.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse samt afskriv-

ning og kapital fra 2023 er reguleret af om ny økonomisk regulering for netvirksomheder, 

jf. nærmere nedenfor. Derfor er der ikke grundlag for at fastsætte en forhøjelse af ind-

tægtsrammen i resten af søkablets gennemsnitlige levetid efter bestemmelserne i elfor-

syningslovens § 70, stk. 9, 2. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1. 

 

Forhøjelsen af indtægtsrammen som følge af erhvervelsen af søkablet mellem Ærø og 

Als udgør i 2013 herefter 1.068.207 kr. Forhøjelserne for 2013-2022 fremgår af bilag 1 

samt af tabel 2-4 nedenfor. 

 

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

og med 2017 angivet i tabel 2 og 3. Den tilladte årlige stigning, jf. tabel 2 og 3, indeholder 

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

forrentning. 
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TABEL 2 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I 2012 - 2017 (KR.) 

 

År     

   2012  

(Ærø-Langeland) 

 

2013  

(Als-Ærø) 

Total 

2012   1.156.458  1.156.458 

2013   1.139.047 1.068.207 2.207.254 

2014   1.119.395 3.261.860 4.381.255 

2015   1.099.813 3.213.159 4.312.972 

2016   1.080.981 3.165.853 4.246.834 

2017   1.063.446 3.120.959 4.184.405 

 

 

TABEL 3 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2012 - 2017 (ØRE/KWH) 

 

År     

   2012  

(Ærø-Langeland) 

 

2013  

(Als-Ærø) 

Total 

2012   0,037  0,037 

2013   0,038 0,035 0,073 

2014   0,037 0,107 0,144 

2015   0,035 0,103 0,138 

2016   0,034 0,099 0,133 

2017   0,030 0,087 0,117 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 4.  

 

 

 

 

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

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

2012 (Ærø-Langeland)       

Afskrivninger 

 

396.684 396.684 396.684 396.684 396.684 

Driftsomkostninger 

 

142.218 142.218 142.218 142.218 142.218 

2013 (Als-Ærø)       
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Afskrivninger  1.068.207 1.068.207 1.068.207 1.068.207 1.068.207 

Driftsomkostninger  269.193 269.193 269.193 269.193 269.193 

Samlet justering af  

omkostningsramme som følge 

af nærværende afgørelse 

 1.876.302 1.876.302 1.876.302 1.876.302 1.876.302 

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 4, da disse først pristal-

skorrigeres i beregningsmodellen for indtægtsrammer.  

 

INDTÆGTSRAMMEFORHØJELSEN FOR SØKABLERNE EFTER 2022 

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

syningslov (lovbekendtgørelse nr. 52 af den 17. januar 2019) og den gældende ind-

tægtsrammebekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (med senere ændringer), er 

reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer 

ophævet. I stedet får netvirksomhederne efter en nærmere regulering dækket deres fak-

tiske omkostninger til drift og vedligeholdelse ved effektiv drift, afskrivninger og forrent-

ning af kapital 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. indtægtsrammebekendtgø-

relsen nr. 969 af 27. juni 2018 § 54, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 3. For så vidt angår for-

rentningen udgør en netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i første regulerings-

periode den bogførte værdi af net-virksomhedens netaktiver 2017 opgjort den 31. de-

cember, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018 § 57, stk. 4.  

 

Evonet får således fra år 2023 frem dækket sine omkostninger til de omhandlede sø-

kabler til drift og vedligeholdelse, afskrivning og forrentning efter reglerne om ny økono-

misk regulering. 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Når Forsyningstilsynet træffer afgørelse om Evonets reguleringspris for 2017, vil Evo-

net vil i blive bedt om at tage stilling til afviklingen af den difference, som eventuelt op-

står som følge af forhøjelsen af indtægtsrammen/reguleringsprisen grundet de pågæl-

dende søkabler. 

 

Forsyningstilsynet forventer at træffe afgørelse om Evonets reguleringspris for 2017 i 

løbet af første halvår 2019. 

 

BILAG 

Bilag 1: Økonomisk model – Ærø/Langeland 

Bilag 2: Økonomisk model – Ærø/Als 
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, i 

lov bekendtgørelse nr.1009 om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet 

inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

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 

 

Carsten Smidt 

Direktør 

 


