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Afgørelse om reduktion af DONG Energy Eldistribution A/S’ 

indtægtsramme ved overdragelse af transformere på station Lindevang 

til Energinet.dk 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra DONG 

Energy Eldistribution A/S (herefter ”DEE”) om afhændelse af to 132/50 kV 

transformere fra DEE til Energinet.dk. Transformerne er benævnt T11 og 

T12. 

Energitilsynet sænker reguleringsprisen for en virksomhed, der afhænder et 

anlæg til Energinet.dk, jf. § 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 

2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissions-

virksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter ”indtægtsrammebe-

kendtgørelsen”). I denne afgørelse fastsættes således konsekvensen for DEEs 

reguleringspris og indtægtsramme som følge af afhændelse af to transformere 

fra DEE til Energinet.dk. 

Transformerne overdrages med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016. 

1. Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer på baggrund af DONG Energy Eldi-

stribution A/S’ ansøgning afgørelse om, at DONG Energy Eldistribution A/S’ 

reguleringspris reduceres varigt med den pristalsfremskrevne værdi af 0,0137 

øre/kWh i 2016 som følge af afhændelse af transformeren, T11, til Energi-

net.dk, jf. § 70, stk. 8, i elforsyningsloven og § 20, stk. 2, i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 335/2011. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer på baggrund af DONG Energy Eldi-

stribution A/S’ ansøgning derudover afgørelse om, at korrigere tidligere afgø-

relse af 24. juni 2013 om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødven-

dige nyinvesteringer, da transformeren, T12, også afhændes til Energinet.dk. 

Korrektionen udmøntes som en ændring af afgørelse 24. juni 2013, idet det 

overdragne anlæg, T12, er en godkendt nødvendig nyinvestering, jf. samme 

afgørelse.  De årlige, godkendte forhøjelser af DONG Energy Eldistribution 

A/S’ indtægtsramme i afgørelse af 24. juni 2013 reduceres fra og med 2016 

med de årlige beløb, som er angivet i tabel 3, kolonne 3, i denne afgørelse, jf. 

§ 70, stk. 8, i elforsyningsloven og § 20, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011. 

25. november 2015 

Sag 14/02415 

/ AE 
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2. Sagsfremstilling, sag nr. 14/02415 

DEE har ved mail af 23. december 2013 indsendt ansøgning til Sekretariatet 

for Energitilsynet om indtægtsrammereduktion som følge af overdragelse af 

to transformere, T11 og T12, til Energinet.dk.  

Den ene transformer (T11) blev idriftsat forud fastsættelsen af indtægtsram-

merne i 2004 af Frederiksberg Elnet A/S (FRB). Transformeren indgår derved 

som en del af Frederiksberg Elnet A/S’ oprindelige indtægtsramme. 

DEE blev dannet i 2009 som en fusion mellem DONG Energy Frederiksberg 

Elnet A/S (FRB), DONG Energy Nord Elnet A/S (Nord) og DONG Energy 

City Elnet A/S (City). 

Sekretariatet har ved afgørelse af 24. juni 2013 forhøjet DEEs indtægtsramme 

med virkning fra 2009 som følge af en nødvendig nyinvestering, hvor T12 

indgik som en del af investeringen. 

DEE har ved mail af 15. august 2014 redegjort for, at DEEs økonomiske ef-

fektivitetskrav ikke bør allokeres til T11s andel af indtægtsrammen ud fra en 

fordelingsnøgle, men at effektivitetskravene derimod bør reducere T11s regu-

leringspris med samme procent som DEEs øvrige reguleringspris. 

DEE har ved mail af 23. februar 2015 oplyst, at transformerne forventes 

overdraget med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2015. 

3. Høring 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 10. september 2014 sendt et udkast af 

afgørelse i høring hos DEE. 

 

DEE har den 23. oktober 2014 fremsendt bemærkninger til sekretariatets ud-

kast til afgørelse. Bemærkningerne vedrører overordnet to punkter: 

1. DEE er uenig i metoden for reduktion af indtægtsrammen for så vidt 

angår T11, idet DEE ikke finder det retvisende at anvende RAB som 

fordelingsnøgle i beregningen. DEE finder i stedet, at en fordelings-

nøgle bør basere sig på omkostninger og forrentning. 

 

2. I forbindelse med overdragelsen af T11 og T12 til Energinet.dk vil der 

opstå et lejeforhold mellem DEE og Energinet.dk, da grunde og byg-

ninger ikke overdrages til Energinet.dk. Lejen vil blive betalt af Ener-

ginet.dk til DEE og vil indgå i DEEs reguleringsregnskab som ”andre 

driftsmæssige indtægter”. DEE ønsker på den baggrund at ansøge om 

et varigt tillæg til indtægtsrammen svarende til den lejeindtægt, som 

opnås ved udleje af grunde og bygninger til Energinet.dk. 

 

Sekretariatet har ved mail af 28. juli 2015 sendt et revideret udkast af afgørel-

sen i høring hos DEE, hvor DEEs ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse 

som følge af udlejning af grunde og bygninger indgår i afgørelsen.  
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I forhold til udkastet af 10. september 2014 har sekretariatet ved udkast af 28. 

juli 2015 fundet anledning til at ændre udkastet til afgørelse på følgende 

punkter: 

 

- Ved udkast af 10. september 2014 reduceres DEEs difference i egen 

favør fra og med tidspunktet for overdragelse svarende til T11s andel 

af differencen. Sidenhen er det sekretariatets vurdering, at de differen-

cer, som T11 måtte have givet anledning til inden overdragelsen til 

Energinet.dk, fortsat bør kunne opkræves af DEE efter overdragelsen.  

 

- Ved udkast af 10. september 2014 fastsættes T11s indtægtsrammean-

del i 2004 som en andel af summen af indtægtsrammerne for FRB, Ci-

ty og Nord. Da T11 imidlertid alene var ejet af FRB i 2004, finder se-

kretariatet det sidenhen mere retvisende alene at beregne T11s ind-

tægtsrammeandel ud fra FRBs indtægtsramme i 2004. Som følge her-

af justeres T11s reguleringspris for fusionen af de tre netvirksomheder 

fra og med 2009. 

 

- Ved udkast af 10. september 2014 bestemmes T11s andel af økonomi-

ske effektivitetskrav ud fra en fordelingsnøgle baseret på T11s andel 

af DEEs samlede bogførte værdi. På baggrund af DEEs mail af 15. 

august 2014 finder sekretariatet det hensigtsmæssigt at ændre metoden 

for allokering af effektivitetskrav, således at T11s reguleringspris re-

duceres med samme årlige procent som det øvrige DEE som følge af 

økonomiske effektivitetskrav. 

 

DEE har ved mail af 15. september 2015 fremsendt bemærkninger til sekreta-

riatets udkast til afgørelse. Bemærkningerne vedrører overordnet to punkter: 

 

1. DEE er fortsat uenig i metoden for reduktion af indtægtsrammen for 

så vidt angår T11, jf. også tidligere fremsendte høringssvar. 

2. DEE ønsker at tilbagetrække ansøgningen om indtægtsrammeforhø-

jelse til dækning af de lejeindtægter, der opstår som følge af salg af 

transformerne til Energinet.dk.  

 

DEE har ved mail af 22. oktober 2015 fremsendt korrektioner til den oprinde-

lige ansøgning for så vidt angår den bogførte værdi af T11 i 2004. 

 

Sekretariatet har ved mail af 4. november 2015 sendt et revideret udkast til 

afgørelse i høring hos DEE, hvor sekretariatet har ændret metoden for reduk-

tion af indtægtsrammen for så vidt angår T11, jf. afsnit 5.1 i denne afgørelse. 

Sekretariatet har efterfølgende ved mails af henholdsvis 11. november 2015 

og 25. november 2015 fremsendt korrektioner til afgørelsesudkastets bereg-

ninger. 

 

DEE har ved mail af 25. november 2015 fremsendt bemærkninger til sekreta-

riatets udkast til afgørelse. Heraf fremgår, at transformerne ønskes overdraget 

med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016, og at DEE finder sekreta-

riatets korrigerede beregninger retvisende. 
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4. Lovgrundlag 

I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans 

for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i de efterfølgende afsnit. 

Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med 

reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om 

elforsyning (herefter ”indtægtsrammebekendtgørelsen”), som er udstedt med 

hjemmel i bl.a. § 70 i elforsyningsloven.
1
 

Af § 70, stk. 8, i elforsyningsloven fremgår om salg af anlæg til Energinet.dk: 

Stk. 8. Ved en netvirksomheds eller regional transmissionsvirksomheds salg af anlæg til 

Energinet.dk udgår anlægget af virksomhedens indtægtsramme. […] 

Af bemærkninger hertil fremgår bl.a.:
2
 

Ved overtagelse af net fra en anden virksomhed, der er underlagt indtægtsrammeregule-

ringen, følger nettets forholdsmæssige andel af den sælgende virksomheds indtægtsram-

me uændret med til den købende virksomhed. Energinet.dk er imidlertid ikke omfattet af 

indtægtsrammereguleringen. Ved salg af net til Energinet.dk udgår det solgte nets andel 

af den sælgende virksomheds indtægtsramme, når det overgår til at følge den økonomiske 

regulering af Energinet.dk. […] 

Af § 20, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår: 

§ 20. […] 

Stk. 2. Energitilsynet sænker reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksom-

hed, der afhænder et anlæg til Energinet.dk. Virksomheden indsender nødvendig doku-

mentation til brug for Energitilsynets afgørelse.  

Om spaltning af indtægtsrammer fremgår det af indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 11: 

§ 11. Hvis en virksomhed spaltes i flere selvstændige virksomheder, fremsender de på-

gældende virksomheder hver især et budget til Energitilsynet til brug for Energitilsynets 

beregning af nye indtægtsrammer og nye reguleringspriser og rådighedsbeløb. Summen af 

de nye indtægtsrammer kan ikke overstige den hidtidige indtægtsramme ved uændret ak-

tivitet.  

  

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning. 

2
 Bemærkninger til lov nr. 386 af 20. maj 2009 om ændring af lov om elforsyning mv. 
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5. Vurdering 

Den ene transformer (T11) blev idriftsat forud fastsættelsen af indtægtsram-

merne i 2004 og har således indgået i FRBs oprindelige indtægtsramme, der 

sidenhen (fra og med 2009) er sammenlagt med Nord og City. Den anden 

transformer (T12) blev idriftsat i 2009 som en del af en nødvendig nyinveste-

ring, der har givet anledning til en forhøjelse af DEEs indtægtsramme fra og 

med 2009. 

Da de to transformere har indgået på forskellig vis i DEEs indtægtsramme, 

anvender sekretariatet to tilsvarende forskellige metoder til at opgøre ind-

tægtsrammens reduktion som følge af overdragelsen til Energinet.dk, jf. afsnit 

5.1 og 5.2 nedenfor.  

5.1 Overdragelse af T11 til Energinet.dk 

DEE har oplyst, at virksomheden overdrager anlægget T11 på station Linde-

vang til Energinet.dk med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2015. 

Da anlægget var en del af FRBs (og siden DEEs) oprindelige indtægtsramme, 

skal anlægget udgå af DEEs indtægtsramme, jf. § 70, stk. 8, i elforsyningslo-

ven og § 20, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

Metoden, hvormed anlægget skal udgå af indtægtsrammen og reguleringspri-

sen, er ikke fastlagt ved lov. På baggrund af, at netvirksomhedernes regule-

ringspriser er baseret på en pristalsfremskrivning af en beregnet regulerings-

pris for 2004, vurderer sekretariatet, at splittet skal ske i 2004, hvorefter den 

andel af reguleringsprisen, som knytter sig til T11, pristalsfremskrives til 

overdragelsestidspunktet og årligt reduceres med T11s andel af DEEs effekti-

viseringskrav.  

Sekretariatet vurderer, at indtægtsrammesplittet bør reflektere anlæggets an-

del af de driftsmæssige indtægter i 2004, som er direkte afgørende for størrel-

sen af netvirksomhedernes indtægtsrammer i 2005 og fremefter. 

Netvirksomhedernes driftsmæssige indtægter fordeler sig dog ikke på speci-

fikke netkomponenter, hvorfor T11s indtægtsrammeandel må bestemmes ud 

fra en fordelingsnøgle, der må forventes at korrelere med driftsmæssige ind-

tægter, fx T11s andel af FRBs samlede driftsomkostninger i 2004. 

DEE har dog oplyst, at virksomhedens omkostningsgrundlag i 2004 ikke til-

lader en udskillelse af transformerens andel af driftsomkostningerne i 2004.  

For at estimere T11s indtægtsrammeandel tager sekretariatet derfor i stedet 

udgangspunkt i modellen for beregning af indtægtsrammeforhøjelser som 

følge af nødvendige nyinvesteringer.  

Konkret estimeres T11s indtægtsrammeandel i 2004 ud fra den bogførte vær-

di af T11 ultimo 2004. Derved vil T11s estimerede andel af indtægtsrammen i 

2004 svare til det indtægtsrammetillæg, DEE ville have fået, såfremt T11 var 

erhvervet som en nødvendig nyinvestering til bogført værdi i 2004. 
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Den estimerede indtægtsramme for T11 udgør da kr. 960.540 i 2004, jf. bilag 

1. 

FRBs leverede mængde i 2004 var 341.811.481 kWh. Den reguleringspris, 

som knytter sig til T11 i 2004 (RPT11,2004), kan da beregnes ud fra indtægts-

rammesplittet som: 

 

𝑅𝑃𝑇11,2004 =
960.540

341.811.481
∗ 100 = 0,28 ø𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 

 

Reduktionen i DEEs reguleringspris og indtægtsramme ultimo 2015 findes 

ved at pristalsfremskrive denne andel af reguleringsprisen og løbende nedju-

stere den for effektiviseringskrav fra den økonomiske benchmarking i perio-

den. 

 

Fra 2004-2008 er T11 en del af FRB og fra 2009 og fremefter er T11 en del af 

DEE. Sekretariatet vurderer derfor, at de for T11 relevante effektiviserings-

krav er dem, som baserer sig på data fra det tidspunkt, hvor T11 indgår i den 

pågældende netvirksomhed. Det er sekretariatets vurdering, at T11 dermed 

pålægges det krav, som T11 har været medvirkende til.  

 

I tabel 1 ses en oversigt over de effektiviseringskrav, som FRB og DEE har 

fået til udmøntning i den periode, hvor T11 har været en del af den pågælden-

de netvirksomhed. 

 
Tabel 1. Effektiviseringskrav for T11 i perioden 2004-2014 

År FRB (kr.) DEE (kr.) 

2008 0   

2009 0   

2010 0   

2011   63.920.013 

2012   54.781.065 

2013   34.375.000 

2014  30.110.000 

2015  34.960.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Idet FRB, jf. tabel 1, ikke er blevet pålagt effektiviseringskrav på baggrund af 

data fra årene 2006-2008, foretages alene en pristalsfremskrivning af regule-

ringsprisen fra 2004-2008. Ultimo 2008 udgør reguleringsprisen, som er til-

knyttet T11, således 0,33 øre/kWh: 

 

𝑅𝑃𝑇11,2008 = 𝑅𝑃𝑇11,2004 ∗
𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2008

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2004
 

 

𝑅𝑃𝑇11,2008 = 028 ∗
1,185

1
= 0,33 ø𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ. 
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Fra og med 2009 indgår T11 som en del af DEEs indtægtsramme. I forbindel-

se med fusion af netvirksomheder beregnes en ny reguleringspris gældende 

fra og med fusionsåret for den fusionerede virksomhed. Den nye regulerings-

pris beregnes som summen af de fusionerende virksomheders indtægtsram-

mer divideret med summen af de fusionerende virksomheders leverede 

mængder i året før fusionen. Den fremkomne reguleringspris pristalsfrem-

skrives dernæst til fusionsåret, hvor den er gældende for den fusionerede 

virksomhed. Den beregnede andel af reguleringsprisen, der knytter sig til 

T11, bør derfor også justeres fra og med 2009, som følge af fusionen, således 

at der tages højde for sammenlægningen af indtægtsrammer. Reguleringspri-

sen for T11 i 2009 udgør derefter 0,01 øre/kWh: 

 

𝑅𝑃𝑇11,2009 =
𝑅𝑃𝑇11,2008 ∗ 𝑘𝑊ℎ𝐹𝑅𝐵,2008

𝑘𝑊ℎ𝐷𝐸𝐸,2008
∗

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2009

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2008
, 

 

hvor kWhDEE,2008 udtrykker summen af de leverede mængder i 2008 for de fu-

sionerende netvirksomheder, FRB, City og Nord, fratrukket de internt levere-

de mængder elektricitet. 

 

𝑅𝑃𝑇11,2009 =
0,33 ∗ 382.802.000

9.236.802.000
∗

1,188

1,185
= 0,01 ø𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ. 

 

Fra og med 2009 indgår T11 i datagrundlaget for DEEs effektiviseringskrav, 

som udmøntes i 2011. Det er sekretariatets vurdering, at den mest retvisende 

reduktion af T11s reguleringspris i årene 2011-2014 som følge af de pålagte 

effektiviseringskrav indebærer, at T11 bærer samme andel af effektivise-

ringskravet, som T11s andel af DEEs samlede driftsomkostninger i hvert af 

årene. Da T11s driftsomkostninger ikke kan oplyses særskilt, vurderer sekre-

tariatet, at T11s reguleringspris i stedet skal reduceres med samme procent, 

som DEEs reguleringspris generelt er reduceret som følge af effektivitetskrav 

i samme periode. 

DEEs reguleringspris er i årene 2011-2015 reduceret med henholdsvis 3 pct., 

3 pct., 2 pct., 2. pct. og 2 pct. som følge af økonomiske effektivitetskrav. Når 

T11s reguleringspris pristalsfremskrives og reduceres med samme procentvi-

se reduktion, udvikler den sig som illustreret i tabel 2 nedenfor. 
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Tabel 2. Reguleringspris for T11 i perioden 2004-2014 

År 

Reguleringspris inden 

effektiviseringskrav 

(øre/kWh) 

Reduktion for  

effektiviseringskrav 

Reguleringspris efter ef-

fektiviseringskrav 

(øre/kWh) 

2004 0,2810 - 0,2810 

2005 0,2928 - 0,2928 

2006 0,3037 - 0,3037 

2007 0,3136 - 0,3136 

2008 0,3330 - 0,3330 

2009 0,0138 - 0,0138 

2010 0,0141 - 0,0141 

2011 0,0147 -3 % 0,0143 

2012 0,0147 -3 % 0,0142 

2013 0,0145 -2 % 0,0142 

2014 0,0142 -2 % 0,0139 

2015 0,0140 -2 % 0,0137 

Note 1: Den stiplede linje markerer fusionen med DEE. 

Note 2: Beregninger fremgår af bilag 1 (”Bilag 1 (T11).xlsx”)  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Som det fremgår af tabel 2, finder sekretariatet, at DEEs reguleringspris skal 

reduceres varigt med den pristalsfremskrevne værdi af 0,0137 øre/kWh fra og 

med 2016. Den nøjagtige reduktion af reguleringsprisen kendes således først, 

når det årlige reguleringsprisindeks for 2016 er opgjort, hvilket sker i 3. kvar-

tal 2016. Konsekvensen opgjort i kr. for DEEs indtægtsramme kendes først, 

når reguleringsregnskabet for 2016 er indsendt, dvs. efter 31. maj 2017. 

 

Sekretariatet bemærker, at under antagelse af, at den leverede mængde i 2016 

svarer til den leverede mængde i 2014 og at reguleringsprisindeksets udvik-

ling fra 2015-2016 svarer til udviklingen i 2014-2015, da udgør indtægts-

rammereduktionen i 2016 for T11 kr. 1.160.446. 
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5.2 Overdragelse af T12 til Energinet.dk 

DEE har oplyst, at anlægssummen for anlægsinvesteringen, der blev lagt til 

grund for afgørelse af 24. juni 2013 om forhøjelse af indtægtsrammen som 

følge af nødvendige nyinvesteringer, ikke er retvisende efter overdragelsen af 

T12 til Energinet.dk. Det skyldes, at T12 indgår som en del af den nødvendi-

ge nyinvestering, der har givet anledning til en 40-årig forhøjelse af DEEs 

indtægtsramme fra og med 2009.  

Da DEE efter overdragelsen af T12 ikke længere skal afholde udgifter til 

drift, afskrivninger, vedligeholdelse og reinvestering i det overdragne anlæg, 

vurderer sekretariatet, at forhøjelsen af indtægtsrammen, der blev godkendt i 

afgørelse af den 24. juni 2013, skal korrigeres, jf. § 20, stk. 2, i indtægtsram-

mebekendtgørelsen. 

Forhøjelserne af indtægtsrammen i årene 2009-2048, der blev godkendt i af-

gørelse af den 24. juni 2013, erstattes fra og med 2016 af forhøjelserne, som 

følger af denne afgørelses tabel 3.  

Fra året 2016 og frem er de overdragede anlæg taget ud af beregningen. An-

lægssummen er fratrukket kr. 12.993.051 og driftsomkostninger til ét 132 kV, 

gasisoleret felt og én 132/50 kV transformer indgår ikke længere i beregnin-

gen. I bilag 2.1 beregnes reduktionen af DEEs indtægtsramme som følge af 

overdragelsen af T12, mens den oprindelige indtægtsrammeforhøjelse, jf. af-

gørelse af 24. juni 2013, følger af bilag 2.2. 

Forhøjelserne af DEEs indtægtsramme som følge af idriftsættelsen af den 

nødvendige nyinvestering, korrigeret for de overdragne anlæg fra og med 

2016, fremgår af kolonne 4 i tabel 3. 

Forhøjelsen som følge af den nødvendige nyinvestering reduceres således 

med kr. 1.564.788 i 2016 som følge af overdragelsen af T12 til Energinet.dk. 

Reduktionen er faldende over tid, jf. tabel 3, kolonne 3. 
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Tabel 3. Årlige forhøjelser i virksomhedens indtægtsramme set i forhold til den oprin-

delige indtægtsramme som følge af idriftsættelse og overdragelse af anlæg (2009-2048) 

År 
Tilladt stigning, jf. afgø-

relse af 24. juni 2013 

Reduktion som følge 

af overdragelse af T12 

Korrigeret tilladt  

stigning 

2009 2.429.769  2.429.769 

2010 3.422.241  3.422.241 

2011 3.358.891  3.358.891 

2012 3.295.542  3.295.542 

2013 3.232.193  3.232.193 

2014 3.168.844  3.168.844 

2015 3.105.494  3.105.494 

2016 3.042.145 1.564.788 1.477.357 

2017 2.978.796 1.532.203 1.446.593 

2018 2.915.447 1.499.618 1.415.829 

2019 2.852.097 1.467.033 1.385.064 

2020 2.788.748 1.434.448 1.354.300 

2021 2.725.399 1.401.863 1.323.536 

2022 2.662.049 1.369.278 1.292.771 

2023 2.598.700 1.336.693 1.262.007 

2024 2.535.351 1.304.108 1.231.243 

2025 2.472.002 1.271.523 1.200.478 

2026 2.408.652 1.238.938 1.169.714 

2027 2.345.303 1.206.353 1.138.950 

2028 2.281.954 1.173.768 1.108.186 

2029 2.218.604 1.141.183 1.077.421 

2030 2.155.255 1.108.598 1.046.657 

2031 2.091.906 1.076.013 1.015.893 

2032 2.028.557 1.043.428 985.128 

2033 1.965.207 1.010.843 954.364 

2034 1.901.858 978.258 923.600 

2035 1.838.509 945.674 892.835 

2036 1.775.160 913.089 862.071 

2037 1.711.810 880.504 831.307 

2038 1.648.461 847.919 800.542 

2039 1.585.112 815.334 769.778 

2040 1.521.762 782.749 739.014 

2041 1.458.413 750.164 708.249 

2042 1.395.064 717.579 677.485 

2043 1.331.715 684.994 646.721 

2044 1.268.365 652.409 615.956 

2045 1.205.016 619.824 585.192 

2046 1.141.667 587.239 554.428 

2047 1.078.318 554.654 523.663 

2048 1.014.968 522.069 492.899 

Note: Den stiplede linje angiver tidspunktet for T12s overdragelse til Energinet.dk. 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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6. Afsluttende bemærkninger 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af DEE indsendte 

oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at DEE i 

forbindelse med omtalte nødvendige nyinvestering ikke har modtaget nogen 

form for betaling fra tredjepart, der ikke er oplyst i forbindelse med sagsbe-

handlingen og dermed ikke er fratrukket anlægssummen. Såfremt tredjepart 

har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægs-

summen, bortfalder denne afgørelse. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden 

kommer til at bidrage til finansieringen af projektet, skal dette dokumenteres 

overfor sekretariatet uden unødig forsinkelse, så beløbene i afgørelsen kan 

korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen 

bortfalder, kan DEE indgive en ny ansøgning om forhøjelse af selskabets ind-

tægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal DEE skriftligt oplyse, 

hvordan investeringen er finansieret. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at sekretariatet med denne afgørel-

se ikke afskriver sig fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyt-

tede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens § 46. 
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7. Klagevejledning  

 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. 

Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger 

efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

  

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget 

i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menu-

en "Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsor-

den, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet  

 nævnets sammensætning  

 formandens opgaver  

 indgivelse af klage  

 gebyr  

 oplysninger, der indgår i sagerne  

 afgørelser 

 

Anita Eskesen 

Specialkonsulent 

Tlf. direkte 41715416 

 

 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/
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