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Afgørelse om forhøjelse SEAS-NVE Net A/S’ indtægts-
ramme (delafgørelse 3 af 3) 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra SE-
AS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE) om forhøjelse af selskabets ind-
tægtsramme som følge af en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse 
nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (heref-
ter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004).  

SEAS-NVEs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger i 2009, og 
selskabet har oplyst, at kabellægningen er gennemført af hensyn til forsy-
ningssikkerheden. 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 76,5 km 0,4 kV-
kabelforbindelse, 711,8 km 10 kV-kabelforbindelse og 222 stk. 0,4/10 kV 
stationer. Der er i den forbindelse demonteret 77 km 0,4 kV-luftledning, 
616 km 10 kV-luftledning og 236 stk. 0,4/10 kV stationer. 

Anlæggene er idriftsat i flere etaper i 2009. 
  

Dato: 4. november 2013 

 

Sag: 12/06280 

/CHN 

Deres ref. 
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1 Afgørelse 
Sekretariatet for Energitilsynet godkender, SEAS-NVE Net A/S’ anlægsin-
vestering, som er kabellægning af luftledninger i 2009, er en nødvendig 
nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 2, nr. 13, litra 
a.  

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor SEAS-NVE Net A/S’ ind-
tægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i den-
ne afgørelse. 
Indtægtsrammeforhøjelserne for 2009-2012 skal være opkrævet senest ved 
udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsramme-
udmelding til SEAS-NVE Net A/S, hvori denne afgørelse indgår, jf. en ana-
log fortolkning af § 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 
jf. § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynet 
2013.1 Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 

2 Sagsfremstilling 
 
2.1 Sagsforløb  
SEAS-NVE har ved mail af 2. marts 2012 ansøgt om forhøjelse af selska-
bets indtægtsramme som følge af, at selskabet har idriftsat en ny anlægsin-
vestering, som er kabellægning af luftledninger. 
 
SEAS-NVE har ved mail af 2. oktober 2013 indsendt en revideret ansøgning 
og oplyst idriftsættelsesdatoer for de enkelte delinvesteringer. 
 
SEAS-NVE har i forbindelse med ansøgningen af 2. oktober 2013 oplyst, at 
indtægterne fra salg af kobberkabler er modregnet i anlægsudgiften. 
 
SEAS-NVE har ved møde af 24. oktober 2013 fremlagt dokumentation for, 
at der var foretaget økonomiske dispositioner inden 8. oktober 2008 på 
samtlige delprojekter. 
 
Tabel 1. Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo 

  

Tidspunkt for idriftsættelse*  03-07-2009 

Anlægssum (kr.) 

Demonteringsomkostninger (kr.)                                                               

271.355.363 

12.568.957 
*Tidspunkt for idriftsættelse er beregnet som et vægtet gennemsnit af delinvesteringernes 
idriftsættelsesdatoer. Se bilag 1. 
Kilde: SEAS-NVE Net A/S. 

                                                 
1 Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: ”Tilkendegivelse om principper for ind-
tægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”. 
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Af tabel 1 fremgår, at SEAS-NVE har oplyst, at anlægget har en anlægssum 
på kr. 271.355.363. Det fremgår desuden af tabellen, at SEAS-NVE har af-
holdt omkostninger på kr. 12.568.957 til demontering af eksisterende anlæg. 

Ved mail af 2. september 2013 har SEAS-NVE oplyst, at der ved en række 
af projekterne er sket samgravning. Selskabet oplyser desuden, at såfremt 
der har været samgravning, så er omkostningerne til andet end el-anlæg er 
udeholdt af ansøgningen og at samgravningsomkostninger er ligeligt fordelt 
mellem el, fibernet, gadelys og øvrige forsyningsarter i overensstemmelse 
med Energitilsynets retningslinjer. 
 
2.2 Høring 
Energitilsynet har d. 24. oktober 2013 sendt afgørelsen i høring hos SEAS-
NVE med en 14 dages høringsfrist. 
 
Energitilsynet har d. 1. november 2013 sendt afgørelsen i en ny høring hos 
SEAS-NVE med en 14 dages høringsfrist. 
 
Ved mail af 4. november 2013 har SEAS-NVE oplyst, at selskabet ikke har 
nogen kommentarer til udkastet af afgørelsen. 
 
2.3 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, som er udstedt med hjemmel i bl.a. § 70 i elforsyningslo-
ven.2   

Det fremgår af § 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at bin-
dende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer 
eller myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget 
inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter 
de på dispositionstidspunktet gældende regler.  

I forbindelse med den anlægsinvestering, som denne afgørelse omhandler, 
har SEAS-NVE oplyst, at anlæggene blev idriftsat i 2009, og at der er fore-
taget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. Sekre-
tariatet for Energitilsynet behandler derfor ansøgningen efter den på disposi-
tionstidspunktet gældende indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

                                                 
2 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni 
2012. 
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Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendt-
gørelse 1520/2004 regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er om-
fattet af indtægtsrammereguleringen i elforsyningslovens kapitel 10. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinveste-
ringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-
relse 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1. Dette sker ved indtægts-
rammeforhøjelser, jf. § 70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 

Nødvendige nyinvesteringer er i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 
afgrænset til at omfatte tre typer investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgø-
relsens § 2, nr. 13: 
 

”Nødvendige nyinvesteringer: 
a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væ-

sentlige samfundsmæssige hensyn. 
b)  Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige 

virksomhed, jf. elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 8. 
c)  Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige for-

stærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere 
eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder.” 

Sekretariatet for Energitilsynet skal i forbindelse med opgørelse af forhøjel-
sen af indtægtsrammen tage højde for eventuelle nye driftsmæssige indtæg-
ter og udgifter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 13, stk. 2. 

Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består 
af anlægssummen tillagt nye driftsomkostninger og omkostninger til de-
montering af eksisterende anlæg. Desuden sker der ved opgørelsen af den 
reguleringsmæssige anlægssaldo en modregning af eventuelle sparede 
driftsomkostninger og nye indtægter. Den årlige indtægtsrammeforhøjelse 
som følge af en nødvendig nyinvestering består af en afskrivning af investe-
ringens reguleringsmæssige anlægssaldo samt forrentning af værdien af 
denne primo året. Forrentningssatsen svarer til den på idriftsættelsestids-
punktet lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 2. 

Hvis et selskab for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammeforhøjel-
se senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for 
det pågældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve 
denne, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 22, stk. 2: 

”Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige pris og dens årlige 
reguleringspris henholdsvis en difference mellem de faktiske indtægter for at stille net 
til rådighed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. stk. 1, nr. 5, eller ændrede for-
hold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været sæn-
ket, jf. stk. 1, nr. 4, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens pri-
ser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det regule-
ringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.” 
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3 Vurdering 
 
3.1 Anlægsinvesteringen udgør en nødvendig nyinvestering 

SEAS-NVE har oplyst, at anlægsinvesteringen omfatter kabellægning af 
luftledninger, der er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden. Sekreta-
riatet vurderer, at selskabet i tilfælde af samgravning har fordelt omkostnin-
ger ligeligt og dermed i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegi-
velse af 26. april 2010 om ”Fordeling af graveomkostninger ved samgrav-
ning”3. SEAS-NVE har desuden fremsendt dokumentation for, at der var 
foretaget økonomiske dispositioner inden d. 8. oktober 2008 for samtlige 
delprojekter. På den baggrund finder sekretariatet, at anlægsinvesteringen er 
en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 
2, nr. 13, litra a. 
 
3.2 Årlige forhøjelser af selskabets indtægtsramme 
 
Den nødvendige nyinvestering forrentes over hele investeringens levetid 
med den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet be-
nytter gennemsnittet af den lange byggeobligationsrente for det år, hvori 
anlægsinvesteringen er idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte for-
rentningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2009 til 6,657 pct. 

Den årlige forhøjelse af SEAS-NVEs indtægtsramme som følge af den nød-
vendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets re-
guleringsmæssige anlægssaldo: 

Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger – nutidsværdi 
af sparede driftsomkostninger – nutidsværdi af nye ind-
tægter + nutidsværdi af nye driftsomkostninger 

Reg. anlægssaldo = kr. 271.355.363 + kr.12.568.957 - kr.76.416.597 - kr. 0 
+ kr. 61.976.768 

Reg. anlægssaldo = kr. 269.484.492 

Selskabet har oplyst, at der ikke forventes en stigning i den leverede mæng-
de el, der fører til nye indtægter. Nutidsværdien af de nye og sparede drifts-
omkostninger på hhv. kr. 61.976.768 og kr. 76.416.597 er beregnet ud fra en 
standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver. 

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens 
fyrreårige levetid. Den årlige afskrivning er dermed:  

                                                 
3 Afgørelsen kan findes på: 
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/fordeling-af-
graveomkostninger-ved-samgravning/ 
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Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 40 år  

 = kr. 269.484.492 / 40 

 = kr. 6.737.112 

Da den 3. juli 2009 er angivet som idriftsættelsesdato, får SEAS-NVE for-
rentning af investeringen for 6 måneder af reguleringsåret 20094. Indtægts-
rammen for 2009 forhøjes således med forrentning for (6/12) af året samt 
hele den årlige afskrivning. 

Årlig forrentning2009  = 0,06657 * kr. 269.484.492 = kr. 17.939.583 

∆indtægtsramme2009  = (6/12)(årlig forrentning) + afskrivning 

 = (6/12)(kr. 17.939.583) + kr. 5.833.268 

 = kr. 8.969.791 + kr. 6.737.112 

 =  kr. 15.706.904 

For de resterende 39 år får selskabet hvert år forrentningen og afskrivningen 
for hele året. 

De årlige afskrivninger og forrentninger for investeringens levetid fremgår 
af kolonne 2 og 3 i tabel 2. Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at 
SEAS-NVEs indtægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er 
angivet i kolonne 4 i tabel 2. 

Sekretariatet for Energitilsynet tager ved godkendelsen forbehold for, at de 
af SEAS-NVE indsendte oplysninger er korrekte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 
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Tabel 2. Tilladte årlige stigninger i selskabets indtægtsramme set i forhold til den 
oprindelige indtægtsramme (2009-2048) 

År Forrentning Afskrivning Indtægtsrammeforhøjelse 

2009  8.969.791   6.737.112   15.706.904  

2010  17.491.093   6.737.112   24.228.205  

2011  17.042.603   6.737.112   23.779.716  

2012  16.594.114   6.737.112   23.331.226  

2013  16.145.624   6.737.112   22.882.737  

2014  15.697.135   6.737.112   22.434.247  

2015  15.248.645   6.737.112   21.985.758  

2016  14.800.156   6.737.112   21.537.268  

2017  14.351.666   6.737.112   21.088.778  

2018  13.903.177   6.737.112   20.640.289  

2019  13.454.687   6.737.112   20.191.799  

2020  13.006.197   6.737.112   19.743.310  

2021  12.557.708   6.737.112   19.294.820  

2022  12.109.218   6.737.112   18.846.331  

2023  11.660.729   6.737.112   18.397.841  

2024  11.212.239   6.737.112   17.949.351  

2025  10.763.750   6.737.112   17.500.862  

2026  10.315.260   6.737.112   17.052.372  

2027  9.866.770   6.737.112   16.603.883  

2028  9.418.281   6.737.112   16.155.393  

2029  8.969.791   6.737.112   15.706.904  

2030  8.521.302   6.737.112   15.258.414  

2031  8.072.812   6.737.112   14.809.924  

2032  7.624.323   6.737.112   14.361.435  

2033  7.175.833   6.737.112   13.912.945  

2034  6.727.343   6.737.112   13.464.456  

2035  6.278.854   6.737.112   13.015.966  

2036  5.830.364   6.737.112   12.567.477  

2037  5.381.875   6.737.112   12.118.987  

2038  4.933.385   6.737.112   11.670.498  

2039  4.484.896   6.737.112   11.222.008  

2040  4.036.406   6.737.112   10.773.518  

2041  3.587.917   6.737.112   10.325.029  

2042  3.139.427   6.737.112   9.876.539  

2043  2.690.937   6.737.112   9.428.050  

2044  2.242.448   6.737.112   8.979.560  

2045  1.793.958   6.737.112   8.531.071  

2046  1.345.469   6.737.112   8.082.581  

2047  896.979   6.737.112   7.634.091  

2048  448.490   6.737.112   7.185.602  
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Alle beløb i tabel 2 er pristalsregulerede med en forventet inflation på 3 pct., 
og skal derfor ikke pristalsreguleres senere hen.  
Indtægtsrammeforhøjelserne for 2009-2012 skal være opkrævet senest ved 
udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsramme-
udmelding til SEAS-NVE Net A/S, hvori denne afgørelse indgår, jf. en ana-
log fortolkning af § 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 
jf. § 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynet 
2013. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 
 

3.3 Årlige forhøjelser af selskabets reguleringspris 

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige 
forhøjelser i selskabets reguleringspris for et givent år på følgende måde: 

∆reguleringspris = ∆indtægtsramme / leveret mængde el 

Den tilladte stigning i selskabets reguleringspris for et givent år er givet ved 
den tilladte forhøjelse af selskabets indtægtsramme for det pågældende år 
divideret med selskabets leverede mængde el. 

SEAS-NVE har i forbindelse med selskabets reguleringsregnskab for 2009-
2011 indberettet selskabets leverede mængde el i årene5. De leverede 
mængder fremgår af tabel 3. 

Tabel 3. Leveret mængde el 

År Leveret mængde el (kWh) 

2009 

2010 

2011 

2.795.885.752 

2.919.204.802 

2.833.061.193 

Kilde: SEAS-NVE Net A/S 

For 2009-2011 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stig-
ning i selskabets reguleringspris til: 

 
∆reguleringspris2009   = (kr. 15.706.904  / 2.795.885.752 kWh)  

 = 0,5618 øre/kWh 

∆reguleringspris2010 = (kr. 24.228.205  / 2.919.204.802 kWh)  

 = 0,8300 øre/kWh 

                                                 
5 Sekretariatet har ikke færdigbehandlet selskabets reguleringsregnskab for 2012, hvoraf 
fremgår, at selskabets fakturerede leverede mængde afviger fra den faktisk leverede mæng-
de. 
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∆reguleringspris2011 = (kr. 23.779.716  / 2.833.061.193 kWh)  

 = 0,8394 øre/kWh 

Sekretariatet for Energitilsynet har således beregnet den tilladte stigning i 
selskabets reguleringspris til 0,5618 øre/kWh i 2009, 0,8300 øre/kWh i 2010 
og 0,8394 øre/kWh i 2011. 

For årene 2012 og frem er den estimerede tilladte stigning i reguleringspri-
sen beregnet med udgangspunkt i den leverede mængde el i 2011. 
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Tabel 4. Tilladte stigninger i reguleringsprisen (estimater for 2012 og frem) 

År 
Tilladt stigning i indtægtsrammen 

(kr.) 

Tilladt stigning i reguleringsprisen 

(øre/kWh) 
2009 15.706.904 0,5618 
2010 24.228.205 0,8300 
2011 23.779.716 0,8394 
2012 23.331.226 0,8235 
2013 22.882.737 0,8077 
2014 22.434.247 0,7919 
2015 21.985.758 0,7760 
2016 21.537.268 0,7602 
2017 21.088.778 0,7444 
2018 20.640.289 0,7286 
2019 20.191.799 0,7127 
2020 19.743.310 0,6969 
2021 19.294.820 0,6811 
2022 18.846.331 0,6652 
2023 18.397.841 0,6494 
2024 17.949.351 0,6336 
2025 17.500.862 0,6177 
2026 17.052.372 0,6019 
2027 16.603.883 0,5861 
2028 16.155.393 0,5702 
2029 15.706.904 0,5544 
2030 15.258.414 0,5386 
2031 14.809.924 0,5228 
2032 14.361.435 0,5069 
2033 13.912.945 0,4911 
2034 13.464.456 0,4753 
2035 13.015.966 0,4594 
2036 12.567.477 0,4436 
2037 12.118.987 0,4278 
2038 11.670.498 0,4119 
2039 11.222.008 0,3961 
2040 10.773.518 0,3803 
2041 10.325.029 0,3644 
2042 9.876.539 0,3486 
2043 9.428.050 0,3328 
2044 8.979.560 0,3170 
2045 8.531.071 0,3011 
2046 8.082.581 0,2853 
2047 7.634.091 0,2695 
2048 7.185.602 0,2536 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2008 til og med 2011 
og estimeret for 2012 og fremefter. 
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Sekretariatet for Energitilsynet vil årligt korrigere tallene i yderste højre 
kolonne i tabel 4, således at de tilladte forhøjelser i selskabets regulerings-
pris følger udviklingen i selskabets faktisk leverede mængde el for perioden 
2012-2048. 

4 Afsluttende bemærkninger 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af SEAS-NVE ind-
sendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at 
SEAS-NVE i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvestering ikke har 
modtaget nogen form for betaling fra tredjepart, der ikke er oplyst i forbin-
delse med sagsbehandlingen og dermed ikke er fratrukket anlægssummen. 
Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er 
fratrukket anlægssummen, 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 SEAS-NVE indgive en ny ansøgning om forhøjelse af sel-
skabets indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal SEAS-NVE 
skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at sekretariatet med denne afgø-
relse ikke afskriver sig fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de 
benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslo-
vens § 46. 
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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 modta-
get i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under 
menuen "Klagebehandling". 
  
På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-
orden, 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 

 

Casper Hvilsted Nørgaard 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 41715359 

 


