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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

Den gældende bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr 

1594 af 18/12/2017) er trådt i kraft 1. januar 2018. Det fremgår dog af § 50 stk. 4, 

at ansøgninger vedrørende nødvendige nyinvesteringer, der er idriftsat før 1. janu-

ar 2018 skal behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder af 18. december 2017 (BEK nr. 1594 af 18/12/2017). I det føl-

gende henvises til bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 (her-

efter ”indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne vejledning er udstedt med hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelsen 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet nærværende vejledning vedrørende 

ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer, der er idriftsat i 2017.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i tillæg udarbejdet en økonomisk model til at 

beregne netvirksomhedernes forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med 

idriftsættelsen af nødvendige nyinvesteringer. Denne findes på Energitilsynets 

hjemmeside:http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/  

 

Ansøgninger skal fremsendes via ENAO En vejledning til ENAO kan findes her. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelsens, § 15, stk. 4 foreskriver, at netvirksomhederne 

selv kan vælge for hver nødvendig nyinvestering om forhøjelsen af reguleringspri-

sen skal foregå som et serielån eller en annuitet. 

 

Ved reguleringsprisernes fastfrysning i 2004 skulle der udarbejdes en model til 

udregning af forhøjelser af reguleringsprisen som følge af idriftsættelse af nød-

vendige nyinvesteringer. I den forbindelse afgav Dansk Energi et høringssvar 

hvori det fremgår, at Dansk Energi tilkendegiver, at en serielånsmodel er mest 

hensigtsmæssig. Som udgangspunkt forhøjes reguleringsprisen derfor ud fra et 

serielånsprincip medmindre netvirksomheden i sin ansøgning til sekretariatet an-

giver, at forhøjelsen skal foregå som en annuitet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet kan kræve dokumentation for de indsendte oplys-

ninger, jf. § 12 stk. 3.  

INGEN BINDENDE ØKONOMISKE DISPOSITIONER FØR 8. OKTOBER 2008 

Denne vejledning vedrører nødvendige nyinvesteringer for hvilke, der ikke er truf-

fet bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 2008. Nødvendige nyin-

vesteringer for hvilke, der er truffet bindende økonomiske dispositioner inden 8. 

oktober 2008 skal behandles efter den på dispositionstidspunktet gældende lov-

givning
1
. En virksomhed, som har foretaget bindende økonomiske dispositioner 

 
1
 Vejledning og model til ansøgning om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer, for hvilke 

der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 2008 kan findes her: 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Noedvendige_nyinvesteringer/2015-09/Vejledning_til_ENAO_for_ansoegning_om_noedvendige_nyinvesteringer.pdf
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inden 8. oktober 2008, skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse af den 

nødvendige nyinvestering dokumentere overfor sekretariatet, at virksomheden har 

gennemført disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 12, stk. 3. 

ANSØGNING  

Netvirksomheden kan først ansøge om at få godkendt en anlægsinvestering som en 

nødvendig nyinvestering, når investeringen er idriftsat.  

 

En ansøgning om nødvendige nyinvesteringer skal foregå gennem ENAO. Se me-

re her. 

 

1. FORSKELLIGE TYPER AF NØDVENDIG NYINVESTERINGER 

Nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, er 

anlæg, som er idriftsat efter den 1. januar 2005 og omfatter: 

 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og yde-

evne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbin-

delse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget 

store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at 

sikre forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for trans-

missionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 9, 

i lov om elforsyning.  

c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssik-

kerheden. 

d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1, i lov 

om elforsyning. 

e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller 

ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 

 

I forbindelse med ansøgning om godkendelse af en nødvendig nyinvestering skal 

en virksomhed redegøre for, at hele anlægssummen udelukkende vedrører typer af 

anlægsinvesteringer, som er beskrevet i pkt. a) til e) ovenfor. Virksomheden skal i 

sin beskrivelse af investeringen redegøre for, hvorfor investeringen kan betragtes 

som en nødvendig nyinvestering i henhold til pkt. a) til e) ovenfor.  

 

Derudover skal selskabet også angive følgende: 

 

 En konkret idriftsættelsesdato eller delinvesteringernes særskilte idriftsættel-

sesdatoer og anlægssummer, såfremt investeringen er idriftsat løbende over 

året. 

 Der skal også redegøres for, om der i forbindelse med investeringen er foreta-

get samgravning. 

 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/oekonomisk-model-for-

noedvendige-nyinvesteringer-inden-8-oktober-2008/  

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Noedvendige_nyinvesteringer/2015-09/Vejledning_til_ENAO_for_ansoegning_om_noedvendige_nyinvesteringer.pdf
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/oekonomisk-model-for-noedvendige-nyinvesteringer-inden-8-oktober-2008/
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/oekonomisk-model-for-noedvendige-nyinvesteringer-inden-8-oktober-2008/


ENERGITILSYNET | VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

 

Side 3/14 

 En beskrivelse af eventuelt tilknyttede projekter med en redegørelse for sam-

arbejde med en tredjepart eller et koncernforbundet selskab. 

 
 

2. OMKOSTNINGER TIL ANLÆGSINVESTERINGEN 

Netvirksomheden skal redegøre for, hvilke typer af omkostninger, der er afholdt i 

forbindelse med den nødvendige nyinvestering, dvs. materialeomkostninger, om-

kostninger til demontering af evt. eksisterende anlæg m.v. 

 

Omkostninger i forbindelse med opførelse af den nødvendige nyinvestering skal 

opdeles, så det klart fremgår, hvilke omkostninger der relaterer sig til: 

 

 Anlægsudgifter  

 Demonteringsomkostninger (ekskl. evt. kassationsværdi, se afsnit 3) 

 

Såfremt netvirksomheden har afholdt omkostninger til fremmedfinansiering inden 

idriftsættelsen i forbindelse med finansieringen af den nødvendige nyinvestering, 

kan disse inkluderes i netvirksomhedens ansøgning, jf. § 15, stk. 2, i indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016. 

  

Inkludering af omkostninger til fremmedfinansiering sker efter ansøgning, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 15, stk. 1. De afholdte fremmedfinansie-

ringsomkostninger skal være markedsmæssige, og aftaler indgået med andre virk-

somheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal foreligge skriftligt på 

aftaletidspunktet, jf. Elforsyningslovens § 46, stk. 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERGITILSYNET | VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

 

Side 4/14 

 

 

3. KASSATIONSVÆRDI 

Ifølge bemærkningerne til Elforsyningsloven skal alle forhøjelser og reduktioner i 

forbindelse med en nødvendig nyinvestering være opgjort på idriftsættelsestids-

punktet for den nødvendige nyinvestering.  

 

Såfremt en nødvendig nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, skal netvirk-

somheden indhente et skriftligt tilbud på kassationsværdien af det erstattede anlæg 

eller medsende faktura for salg, såfremt anlægget er solgt som skrot.  

 

Såfremt netvirksomheden ikke kan indhente et skriftligt tilbud på kassationsværdi-

en af det erstattede anlæg, skal netselskabet dels redegøre for, hvorfor det ikke kan 

lade sig gøre at indhente et skriftligt tilbud og derudover foretage et skøn for kas-

sationsværdien af det erstattede anlæg.  

 

Virksomheden skal overfor sekretariatet redegøre for, hvilken metode virksomhe-

den har anvendt til at skønne kassationsværdien af det erstattede anlæg. Herunder 

skal virksomheden redegøre for, hvorfor den valgte metode kan anses for at afspej-

le en markedsmæssig værdifastsættelse af det erstattede anlæg. 

 

Hvis virksomheden ikke har solgt det erstattede anlæg anvender sekretariatet den 

bogførte værdi af anlægget som kassationsværdi. Virksomheden skal indtaste kas-

sationsværdien af det erstattede anlæg i Excel-modellen. Se eksempel herpå i af-

snit 5.2 nedenfor. 

 

Kassationsværdien må ikke indgå som modregning i hverken anlægsomkostninger 

eller demonteringsomkostninger. 
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4. EXCEL-REGNEARKET MED DEN ØKONOMISKE MODEL FOR 

NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

Den relevante version af Excel-modellen for nødvendige nyinvesteringer kan 

downloades fra Energitilsynets webside
2
. I det følgende illustreres, hvordan mo-

dellen skal udfyldes. 

 

På fanen ”Forside” skal virksomheden indtaste oplysninger om den ansøgende 

virksomhed og nogle generelle oplysninger om det/de idriftsatte anlæg, der ansø-

ges om. Der skal kun indtastes informationer i de turkise felter.  

 

I den øverste boks, skal der i de grønne felter udfyldes informationer om den an-

søgende virksomhed (række 11-19). 

 

I den midterste boks skal virksomheden udfylde informationer vedr. det/de idrift-

satte anlæg (række 23-25), hvis virksomheden forventer at investeringen vil øge 

den leverede mængde elektricitet. 

 

I den nederste boks udfyldes der, i det turkise felt i række 34, antallet af idriftsatte 

anlæg. I nogle tilfælde kan der for et projekt være tale om flere delstrækninger 

f.eks. i et samlet kabellægningsprojekt. Der kan indtastes et tal mellem 1 og 80.  

 

Derefter kan der udfyldes informationer om hver delstrækning. Der skal indtastes 

følgende: 

 

 Navn på anlæg (fx geografisk placering, vejnavn, eller lign.) 

 Anlægssum (anlægsomkostninger for delstrækningen – der skal ikke inklude-

res demonteringsomkostninger, og ikke fratrækkes kassationsværdi) 

 Idriftsættelsesdato (dato hvor den aktuelle delinvestering er spændingssat) 

 

Herefter skal fanen ”Grunddele” udfyldes. I de følgende afsnit gennemgås de op-

lysninger, der skal indtastes, og et eksempel på hvordan en indtastning for kabel-

lægning af luftledninger kan se ud. 

  

 
2   http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/ansoegning-noedvendige-nyinvesteringer/ 



ENERGITILSYNET | VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

 

Side 6/14 

 

4.1 DEN NYE INVESTERING  

Excel arkets andet faneblad, som har navnet Grunddele, indeholder en liste med de 

forskellige typer af netaktiver, som kan indgå i en nødvendig nyinvestering, fx 

kabler, felter mv.  

 

Netvirksomheden skal i forbindelse med en ansøgning om en nødvendig nyinve-

stering indtaste antallet af de komponenter, der indgår i virksomheden nødvendige 

nyinvestering samt anlægssummen for den nødvendige nyinvestering. Hvis det 

idriftsatte anlæg består af kabler, indtastes de idriftsatte kabelstrækninger i km 

med mindst ét decimal. 

 

Som bilag til denne vejledning kan findes en oversigt over hvilke anlægskategori-

er, der hører under hvilket komponent i fanen, Grunddele.  

EKSEMPEL 

En nødvendig nyinvestering består af en kabellægning af Y km luftledning. 

Den nødvendige nyinvestering består dermed af Y km 0,4 kV-jordkabel, og 

har en anlægsudgift på X kr. Virksomheden skal indtaste disse oplysninger i 

Excel-regnearket under fanebladet Grunddele, jf. det indsatte skærmbillede 

nedenfor. 

ILLUSTRATION 1 | EKSEMPEL, IDRIFTSATTE ANLÆG OG ANLÆGSUDGIFT 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: For overskuelighedens skyld er de relevante celler forstørret  
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4.2 KASSATIONSVÆRDIEN AF DET ERSTATTEDE ANLÆG  

Såfremt der er tale om en nødvendig nyinvestering, der erstatter et eksisterende 

anlæg, skal netvirksomheden i forbindelsen med ansøgningen om en nødvendig 

nyinvestering indtaste antallet af komponenter, der bliver erstattet samt omkost-

ninger til demontering. Hvis det erstattede anlæg består af kabler, indtastes det 

erstattede anlægs kabelstrækning i km med mindst et decimal.  

 

Virksomheden skal også, som nævnt i afsnit 3 ovenfor, indsende skriftligt doku-

mentation for kassationsværdien af det erstattende anlæg. Det kan fx være ved at 

medsende faktura fra en skrothandler. 

EKSEMPEL FORTSAT 

De Y km luftledning har en kassationsværdi på Z kr. Derudover har netvirksom-

heden omkostninger på V kr. ved at demontere det eksisterende luftledningsanlæg. 

Ved ansøgning om godkendelse af en nødvendig nyinvestering skal virksomheden 

således indtaste flg. i fanebladet Grunddele i Excel-modellen: 

 

 Antallet/længden af komponenter der bliver erstattet (Y i eksemplet) 

 Demonteringsomkostningerne for det erstattede anlæg (V i eksemplet) 

 Kassationsværdien af det erstattede anlæg (Z i eksemplet) 

 

Dette er illustreret i det indsatte skærmbillede nedenfor. 

ILLUSTRATION 2 | EKSEMPEL, DEMONTEREDE ANLÆG, DEMONTERINGSOMKOST-

NINGER OG KASSATIONSVÆRDI 

 
 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: For overskuelighedens skyld er de relevante celler forstørret  
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4.3 SPAREDE OMKOSTNINGER TIL DRIFT 

Såfremt der er tale om en nødvendig nyinvestering, der erstatter et eksisterende 

anlæg, skal der ved beregning af forhøjelsen af indtægtsrammen ske en mod-

regning af de sparede omkostninger til fortsat drift af det nedtagne anlæg. De 

sparede driftsomkostninger skal modregnes i hele den nye investerings levetid. 

Derfor skal levetiden for det erstattende anlæg indtastes i fanebladet Grunddele 

i Excel-modellen ud for det anlæg, der erstattes. 

EKSEMPEL FORTSAT 

De Y km 0,4 kV-kabel har en levetid på 40 år. Komponenternes levetid er fastlagt 

af Sekretariatet for Energitilsynet med inddragelse af branchen og fremgår af den 

hvide kolonne (kolonne L) i fanen Grunddele, som vist nedenfor. Netvirksomhe-

den skal indtaste denne levetid udfor de Y km 0,4 kV luftledning. Se skærmbille-

det nedenfor. 

ILLUSTRATION 3 | EKSEMPEL, SPAREDE DRIFTOMKOSTNINGER 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: For overskuelighedens skyld er de relevante celler forstørret  
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4.4 SPAREDE OMKOSTNINGER TIL FORNYELSE  

Excel-modellen for den nødvendige nyinvestering antager som udgangspunkt, at 

den første levetidsforlængende investering for det erstattede anlæg forfalder sam-

me år som idriftsættelsen af den nødvendige nyinvestering.  

 

Såfremt netvirksomheden har gennemført omfattende levetidsforlængende investe-

ringer i det luftledningsanlæg, som bliver erstattet af et kabelanlæg, kan Sekretari-

atet for Energitilsynet ud fra en konkret vurdering godkende, at den første levetids-

forlængende investering først forfalder op til maksimalt 10 år efter idriftsættelsen 

af den nødvendige nyinvestering. 

EKSEMPEL FORTSAT 

Netvirksomheden har gennemført omfattende levetidsforlængende investeringer i 

de med kabellægningen erstattede Y km luftledning. Virksomheden har overfor 

Sekretariatet for Energitilsynet redegjort for, hvilke typer af levetidsforlængende 

investeringer, der er gennemført i det luftledningsanlæg. Sekretariatet har på den 

baggrund vurderet, at det nu erstattede luftledningsanlæg ville kunne være drevet 

videre med uændret funktionalitet i fem år uden levetidsforlængende investeringer. 

Sekretariatet vil i det konkrete tilfælde derfor indtaste at de levetidsforlængende 

investeringer kan udskydes fem år for de Y km erstattede luftledninger, jf. skærm-

billedet nedenfor. 

 

ILLUSTRATION 4 | EKSEMPEL, SPAREDE OMKOSTNINGER TIL FORNYELSE 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: For overskuelighedens skyld er de relevante celler forstørret   
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5. OPSUMMERING 

Denne vejledning har forsøgt at give et overblik over den økonomiske model, der 

skal vedlægges i ENAO, når netvirksomhederne ansøger om forhøjelse af regule-

ringsprisen som følge af idriftsættelsen af nødvendige.  

 

Sekretariatet har ydermere udarbejdet en vejledning til ansøgning gennem ENAO. 

Den findes her.  

 

KONTAKT 

 
Ved spørgsmål i forbindelse med denne vejledning kan der rettes henvendelse til: 

 

- Michael Schrøder, specialkonsulent, Tlf. 41 71 54 25, mail: 

mss@energitilsynet.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Noedvendige_nyinvesteringer/2015-09/Vejledning_til_ENAO_for_ansoegning_om_noedvendige_nyinvesteringer.pdf
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BILAG: AKTIVKLASSIFIKATION I FORHOLD TIL ENERGITILSYNETS 

ANLÆGSKATEGORI 

 

Ud for visse komponenter i fanen, Grunddele, er der angivet en række anlægska-

tegorier, benævnt ”Energitilsynets anlægskategori” (kolonne C). 

FIGUR 1 | AKTIVKLASSIFIKATION 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
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I tabellen nedenfor udspecificeres disse anlægskategorier (kolonne C), så det tyde-

liggøres hvilke kategorier, der indgår under de forskellige komponenter i fanen, 

Grunddele. 
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