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Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra El-Net Øst A/S om forhøjelse 
af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinve-
steringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for net-
virksomheder (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018, der 
trådte i kraft den 1. december 2018) § 50, stk. 4, jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af den 
4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 
 
El-Net Øst A/S’ ansøgninger blev oprindeligt sendt til Sekretariatet for Energitilsynet, der 
i 2018 blev erstattet af Forsyningstilsynet. I det følgende anvendes Forsyningstilsynet 
om både Sekretariatet for Energitilsynet og Forsyningstilsynet. 
 
Denne afgørelse vedrører El-Net Øst A/S’ ansøgninger om kabellægning af luftledninger 
og investering i tilknyttede anlæg i 2015-2017 kabellagt af El-Net Øst A/S. Forsynings-
tilsynet bemærker, at netvirksomhedens navn var Bornholms Elnet A/S, da netvirksom-
heden indsendte ansøgningerne for kabellægningen af luftledninger i 2015-2017, som 
er behandlet i denne afgørelse. Bornholms El-Net A/S har efterfølgende ændret navn til 
El-Net Øst A/S (pr. den 13. juni 2018).   

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at El-Net Øst A/S’ foretagne anlægsinvesterin-
ger i nærværende ansøgte kabellægninger og tilknyttede anlæg idriftsat i 2015-2017 er 
nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om ind-
tægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 
195/2016 § 15, jf. § 2, nr. 20, litra c og litra e.  
 
Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje El-Net Øst A/S’ regulerings-
pris i medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, 
nr. 1.  
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Forhøjelserne af reguleringsprisen fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1 – 
bilag 3, hvortil der henvises, samt Tabel 3 nedenfor.   

2. SAGSFREMSTILLING 

El-Net Øst A/S har den 31. maj 2016 ansøgt om en forhøjelse af netvirksomhedens 
reguleringspris som følge af, at El-Net Øst A/S har kabellagt luftledninger i 2015.  Der-
udover har El-Net Øst A/S den 30. maj 2018 ansøgt om en forhøjelse af netvirksomhe-
dens reguleringspris som følge af, at El-Net Øst A/S har kabellagt luftledninger i 2016-
2017.  Ansøgningerne for 2015-2017 behandles samlet i denne afgørelse.  
 
El-Net Øst A/S har i ansøgningerne tilkendegivet, at der for alle tre ansøgninger ikke er 
foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.   
 
I forbindelse med sagsbehandlingen har Forsyningstilsynet haft en række spørgsmål til 
El-Net Øst A/S primært vedr. følgende emner: i.) udgifter til signal- og overvågningskab-
ler, ii.) fordeling af omkostninger ved samgravning, iii.) forskel mellem antallet af hhv. 
kilometer demonterede luftledninger og kilometer idriftsatte jordkabler og iv.) dokumen-
tation for anlægsudgifterne, jf. pkt. i.) – iv.) angivet under tabel 1 nedenfor.  
 
Forsyningstilsynet har på baggrund af besvarelserne fra El-Net Øst A/S ændret i de 
økonomiske oplysninger, som El-Net Øst A/S fremsendte til Forsyningstilsynet hhv. den 
31. maj 2016 og den 30. maj 2018 sammen med ansøgningerne om forhøjelse af net-
virksomhedens reguleringspris som følge af de pågældende nødvendige nyinvesterin-
ger, jf. pkt. ii.) nedenfor.  
 
Ved mail af den 30. august 2019 har Forsyningstilsynet anmodet El-Net Øst A/S om at 
bekræfte, at Forsyningstilsynet har anvendt de korrekte oplysninger i de økonomiske 
modeller for ansøgningerne om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som 
følge af kabellægninger af luftledninger over perioden 2015-2017.  
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 6. september 2019 tilkendegivet, dels at El-Net Øst 
A/S ikke har bemærkninger til de af Forsyningstilsynet foretagne ændringer af de øko-
nomiske modeller beskrevet i pkt. ii.) nedenfor, og dels at El-Net Øst A/S i øvrigt ikke 
har yderligere bemærkninger til oplysningerne, som indgår i de økonomiske modeller, 
som Forsyningstilsynet har sendt til El-Net Øst A/S ved mail af 30. august 2019. 
 
I nedenstående tabel er oplysninger anvendt i nærværende afgørelse opsummeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER OM KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2015-2017 

 
2015 2016 2017 

Vægtet dato for idriftsættelse 06-12-2015 06-07-2016 17-06-2017 

Anlægssum (kr.) 15.902.189 17.568.922 4.933.975 

Demonteringsomkostninger (kr.) 1.369.131 1.188.395 413.007 

Kassationsværdi (kr.) 285.908 206.310 239.896 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km) 9,87 10,64 4,67 

Kabelskabe (stk.) 149 115 55 

10 kV jordkabelforbindelse (km) 18,75 29,43 1,47 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftkabelforbindelse (km) 9,87 10,64 4,67 

10 kV luftkabelforbindelse (km) 10,32 29,43 1,47 

 

i.) Signal- og overvågningskabler  
I forbindelse med kabellægningen af luftledningerne har El-Net Øst A/S investeret i sig-
nal- og overvågningskabler. El-Net Øst A/S har ved mail af den 15. maj 2019 oplyst, at 
udgifterne til disse signal- og overvågningskabler ikke er inkluderet i El-Net Øst A/S’ 
ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesterin-
ger.  
 
ii.) Fordeling af omkostninger ved samgravning  
I forbindelse med kabellægningen af luftledningerne har El-Net Øst A/S på visse del-
strækninger gennemført en samgravning dels med Bornfiber ApS, der har fået nedlagt 
fiberkabler, og dels med Bornholms Regionskommune, der har fået nedlagt gadebelys-
ning. Forsyningstilsynet bemærker, at El-Net Øst A/S er 100 pct. ejet af Bornholms 
Energi og Forsyning Holding A/S, der er 100 pct. ejet af Bornholms Regionskommune. 
El-Net Øst A/S er ikke koncernforbundet med Bornfiber ApS.  
 
Forsyningstilsynet har ved mail af den 15. februar 2017 tilkendegivet over for El-Net Øst 
A/S, at den metode, som netvirksomheden har anvendt til at fordele graveomkostnin-
gerne, ikke synes at være i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 
26. april 2010 om fordeling af graveomkostninger ved samgravning og i forlængelse 
heraf ikke lever op til kravene angivet i elforsyningslovens § 46. 
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 31. januar 2019 efter korrespondance med og vej-
ledning fra Forsyningstilsynet fremsendt en ny fordeling af graveomkostninger ved sam-
gravning til Forsyningstilsynet. Ifølge El-Net Øst A/S har netvirksomheden anvendt en 
ligelig fordeling til at fordele graveomkostningerne, hvilket ifølge netvirksomheden er i 
overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af den 26. april 2010. Ved den 
nye metode reduceres El-Net Øst A/S’ andel af de samlede graveomkostninger.   
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Forsyningstilsynets har efterfølgende anvendt den af El-Net Øst A/S opdaterede forde-
ling af graveomkostningerne sendt til Forsyningstilsynet den 31. januar 2019 til at korri-
gere de af El-Net Øst A/S indberettede oplysninger, som netvirksomheden har ansøgt 
Forsyningstilsynet om at få godkendt som nødvendige nyinvesteringer. 
 
iii.) Forskel mellem kilometer hhv. demonterede luftledninger og idriftsatte jordkabler   
I forbindelse med sagsbehandlingen har Forsyningstilsynet konstateret, at der i 2015 er 
idriftsat flere kilometer jordkabler, end der er demonteret kilometer luftledninger.  
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 6. september 2019 forklaret over for Forsyningstilsy-
net, at der er to årsager til, at der er idriftsat flere kilometer jordkabler, end der er de-
monteret luftledninger. Ifølge El-Net Øst A/S skyldes forskellen for det første, at grund-
fjeldet i visse tilfælde ligger tættere på jordoverfladen end den dybde, som jordkablerne 
skal ligge under jordoverfladen. Ifølge El-Net Øst A/S har netvirksomheden valgt den 
placering af sin trace, som giver de samlet set laveste omkostninger ved kabellægningen 
af luftledningerne. Grundet bl.a. placeringen af grundfjeldet m.v. er den trace, der samlet 
set giver de laveste omkostninger ved kabellægningen, ikke nødvendigvis den korteste 
afstand mellem to transformere.     
 
For det andet har El-Net Øst A/S forklaret, at netvirksomheden af hensyn til forsynings-
sikkerheden for visse områder har valgt at have en såkaldt tosidig forsyning af transfor-
merstationer, hvilket også bidrager til, at der idriftsættes flere kilometer jordkabler, end 
der demonteres kilometer luftledninger.  
 
iv.) Dokumentation af anlægsudgifter og kassationsværdier 
El-Net Øst A/S har indsendt udtræk fra netvirksomhedens anlægskartotek som doku-
mentation for de afholdte anlægsudgifter ved kabellægninger af de pågældende luftled-
ninger i 2015-2017.  
 
Derudover har El-Net Øst A/S efter anmodning fra Forsyningstilsynet, som en del af 
Forsyningstilsynets sagsoplysning, fremsendt fakturaer for udvalgte udgifter, som For-
syningstilsynet har anmodet El-Net Øst A/S om at dokumentere for 2016.   
 
v.) Vedr. investeringer i tilknyttede anlæg 
I forbindelse med ansøgningerne har El-Net Øst A/S oplyst, at investeringerne i tilknyt-
tede anlæg, herunder kabelskabe, udelukkende har været foretaget som følge af kabel-
lægning af luftledninger, samt at de tilknyttede anlæg var nødvendige for anvendelsen 
af det nye kabellagte net.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 27. september 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos El-
Net Øst A/S med høringsfrist den 11. oktober 2019. El-Net Øst A/S har ved mail af den 
2. oktober 2019 tilkendegivet, at netvirksomheden ikke har nogen bemærkninger til For-
syningstilsynets udkast til afgørelse i denne sag.  
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4. RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 
afgørelse henvises til bilag 4. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 
følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 
969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i 
indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a-e. 
 
El-Net Øst A/S har oplyst, at netvirksomheden har udført kabellægningen af luftlednin-
gerne af hensyn til forsyningssikkerheden. El-Net Øst A/S har i den forbindelse ansøgt 
om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. 
§ 2, nr. 20, litra c. 
 
El-Net Øst A/S har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk 
nødvendigt at investere i kabelskabe og netstationer og har som følge heraf ansøgt om 
forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, 
nr. 20, litra e.  
 
I.) Fordeling af graveomkostninger ved samgravning 
Som oplyst af El-Net Øst A/S er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget 
samgravning med et koncernforbundet selskab og tredjepart.  
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 31. januar 2019 efter korrespondance med og vej-
ledning fra Forsyningstilsynet fremsendt en opdateret fordeling af graveomkostninger 
ved samgravning til Forsyningstilsynet. Ifølge El-Net Øst A/S har netvirksomheden an-
vendt en ligelig fordeling til at fordele graveomkostningerne, hvilket ifølge netvirksomhe-
den er i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010. Ved 
den nye metode reduceres El-Net Øst A/S’ andel af de samlede graveomkostninger.   
   
Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte graveomkostninger, jf. sagsfremstillin-
gen, lægger Forsyningstilsynet til grund, at omkostningerne til samgravning med det 
koncernforbundne selskab og tredje part er fordelt rimeligt og foregået på markedsmæs-
sige vilkår, der opfylder Energitilsynets tilkendegivelse af den 26. april 2010 ”Fordeling 
af graveomkostninger ved samgravning”, pkt. 9-11. 
 
Forsyningstilsynet har på den baggrund lagt den fordeling af graveomkostningerne ved 
samgravning til grund, som El-Net Øst A/S har sendt til Forsyningstilsynet ved mail af 
den 31. januar 2019. 
 
II.) Forskel mellem kilometer hhv. demonterede luftledninger og idriftsatte jordkabler 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 6. september 2019 tilkendegivet over for Forsynings-
tilsynet, at der er to årsager til, at der er idriftsat flere kilometer jordkabler, end der er 
demonteret kilometer luftledninger jf. sagsfremstillingens pkt. iii.)   
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Forsyningstilsynet har lagt El-Net Øst A/S’ forklaring af forskellen mellem kilometer hhv. 
demonterede luftledninger og idriftsatte jordkabler til grund for denne afgørelse.  
 
III.) Dokumentation af anlægsudgifterne og kassationsværdierne 
Forsyningstilsynet har sammenlignet El-Net Øst A/S’ ændrede anlægsudgifter til kabel-
lægning af luftledninger, jf. pkt. I.) ovenfor, med de øvrige netvirksomheders anlægsud-
gifter ved kabellægning af luftledninger.  
 
Forsyningstilsynet har konstateret, at El-Net Øst A/S’ enhedsomkostninger til 10 kV-
jordkabler på ene side ligger relativt højt sammenlignet med gennemsnittet af enheds-
omkostningerne for de øvrige netvirksomheder for flere af årene over perioden 2015-
2017. 
 
På den anden side ligger El-Net Øst A/S’ enhedsomkostninger for nogle andre kompo-
nenter ikke højt sammenlignet med gennemsnittet af de øvrige netvirksomheder. 
 
El-Net Øst A/S har ved mail af den 24. maj 2019 oplyst, at grundfjeldet ligger højt på 
Bornholm, hvilket medfører, at El-Net Øst A/S er nødt til at gøre brug af sprængning for 
at få kablerne i jorden. Netvirksomhedens omkostninger til kabellægning af luftledninger 
bliver dermed højere end, hvis netvirksomheden ikke havde været nødt til at gøre brug 
af sprængning for at få kablerne i jorden.  
 
El-Net Øst A/S har derudover indsendt udtræk fra netvirksomhedens anlægskartotek 
som dokumentation for de afholdte anlægsudgifter ved kabellægninger af luftledninger 
over perioden 2015-2017.  
 
Forsyningstilsynet har foretaget en stikprøvekontrol af El-Net Øst A/S’ anlægsudgifter 
for 2016, og El-Net Øst A/S har efter anmodning fra Forsyningstilsynet fremsendt en 
andel af de bilag, som der refereres til i udtrækket fra El-Net Øst A/S’ anlægskartotek 
for 2016.  
 
Forsyningstilsynet gennemgang af de udvalgte bilag gav anledning til nogle supplerende 
spørgsmål fra Forsyningstilsynet, som El-Net Øst A/S bevarede ved mail af hhv. 17. 
september 2019 og 20. september 2019.   
 
Forsyningstilsynet har gennemgået den af El-Net Øst A/S indsendte dokumentation ved-
rørende kassationsværdierne for 2015-2017. Forsyningstilsynets gennemgang af bila-
gene til kassationsværdierne har ikke givet anledning til nogen rettelser i de anlægsud-
gifter, som El-Net Øst A/S har ansøgt om at få godkendt som nødvendige nyinvesterin-
ger.      
 
Forsyningstilsynets samlede vurdering 
Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af hensynet til forsyningssikkerhed, at investe-
ring i kabellægninger af luftledninger foretaget af El-Net Øst A/S kan betragtes som nød-
vendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra c, og læg-
ger efter vurdering og de beskrevne ændringer El-Net Øst A/S’ regnskabsoplysningerne 
til grund for forhøjelsen af netvirksomhedens reguleringspris. 
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Endvidere vurderes det ud fra det af ansøger oplyste, at opstilling og demontering af 
tilknyttede anlæg er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. 
indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra e. 
 
Forsyningstilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående El-Net Øst A/S’ reguleringspris, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 1.  
 
Efter reglerne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elfor-
syningslov (lovbek. nr. 52 af den 17. januar 2019) og den gældende indtægtsrammebe-
kendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK.nr. 969/2018) med senere ændringer er 
reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer 
ophævet fra den 1. januar 2018. Forsyningstilsynet bemærker, at der fremadrettet kan 
søges om forhøjelser efter bestemmelserne i BEK.nr. 969/2018 §§ 24-33.  
 
En forhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering vil kun give en årlig forhøjelse til 
og med første reguleringsperiode af den nye regulering (2018-2022), jf. BEK.nr. 
969/2018 § 6, stk. 5, og § 54, stk. 2, nr. 3. Da nødvendige nyinvesteringer pr. definition 
vil være idriftsat inden 2018, vil enhver nødvendig nyinvestering fra anden regulerings-
periode (2023-2027) indgå i indtægtsrammens beregningsgrundlag, som udgøres af pe-
rioden 2018-2022, hvorfor der ikke foretages en forhøjelse som følge af den nødvendige 
nyinvestering fra 2023 og frem.  
 
Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at forhøjelser som følge af nødvendige nyinve-
steringer idriftsat før 2012 giver en forhøjelse af reguleringsprisen frem til og med 2017. 
Der foretages ikke en forhøjelse af omkostningsrammen i første reguleringsperiode 
(2018-2022) på baggrund af nødvendige nyinvesteringer idriftsat før 2012, da disse in-
vesteringer allerede indgår i beregningsgrundlaget for omkostningsrammen i første pe-
riode og dermed er indeholdt i omkostningsrammen. 
 
Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen til 
og med 2017 angivet i tabel 2 og tabel 3. Den tilladte årlige stigning, jf. tabel 2 og tabel 
3, indeholder forhøjelser som følge af dækning af omkostninger til henholdsvis drift, af-
skrivninger og forrentning. 
 
 

TABEL 2 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I 2015 - 2017 (KR.) 

 

År 2015 2016 2017  

 18/04903 18/12501 18/12485 Total 

2015 463.416     463.416 

2016 1.023.989 702.052   1.726.041 

2017 1.007.454 955.089 197.240 2.159.783 

  

TABEL 3 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2015 - 2017 (ØRE/KWH) 
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År 2015 2016 2017  

 18/04903 18/12501 18/12485 Total 

2015 0,2137     0,2137 

2016 0,4631 0,3175   0,7805 

2017 0,4491 0,4258 0,0879 0,9629 

 
Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 
tabel 4. Investeringer idriftsat før 2012 indgår som nævnt i netvirksomhedens afskrivnin-
ger og driftsomkostninger i alle årene i basisperioden 2012-2014, der ligger til grund for 
beregning af netvirksomhedens omkostningsramme 2018-2022, og skal derfor ikke 
medtages som en justering af omkostningsrammen. 
 

 

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

År 2018 2019 2020 2021 2022

2015, sagsnr. 18/04903  

Afskrivninger 410.967 410.967 410.967 410.967 410.967

Driftsomkostninger -18.014 -18.014 -18.014 -18.014 -18.014

2016, sagsnr. 18/12501  

Afskrivninger 432.768 432.768 432.768 432.768 432.768

Driftsomkostninger -68.347 -68.347 -68.347 -68.347 -68.347

2017, sagsnr. 18/12485  

Afskrivninger 123.482 123.482 123.482 123.482 123.482

Driftsomkostninger -11.450 -11.450 -11.450 -11.450 -11.450

Samlet justering af  

omkostningsramme som følge af 

nærværende afgørelse 

869.406 869.406 869.406 869.406 869.406

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 4, da disse først pristal-
skorrigeres i beregningsmodellen for indtægtsrammer.  

  
Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at kun forhøjelsen vedrørende driftsomkostnin-
ger og afskrivninger tillægges i omkostningsrammen under ny regulering, jf. BEK.nr. 
969/2018 § 54, stk. 2 og stk. 3. Bemærk, at § 54, stk. 2, nr. 5 er ændret med bekendt-
gørelse nr. 1366 af den 28. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om indtægts-
rammer for netvirksomheder. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med en nødvendig 
nyinvestering vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i første regu-
leringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort 
den 31. december 2017, jf. BEK.nr. 969/2018 § 57, stk. 4. Således vil anlægsaktiverne 
idriftsat i forbindelse med den nødvendige nyinvestering forrentes med den historiske 
forrentningssats, jf. BEK.nr. 969/2018 § 39, stk. 1, da aktiverne indgår i det historiske 
forrentningsgrundlag. Derfor giver denne afgørelse ikke anledning til nogen forhøjelse 
af netvirksomhedens forrentningsgrundlag for første reguleringsperioden 2018-2022.  
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6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af El-Net Øst A/S indsendte oplysninger er 
korrekte. 
 
Forsyningstilsynet er ikke afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de be-
nyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markedsmæssige, 
jf. elforsyningslovens § 46.  
 
Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at i henhold til BEK.nr. 969/2018 § 50, stk. 5, 
skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af Forsyningstilsy-
net senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017. 
 
Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved 
henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på post@forsyningstil-
synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

7. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal in-
den fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:  
                       
Energiklagenævnet  
Nævnenes Hus  
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Tlf: +45 72 40 56 00 
E-mail: ekn@naevneneshus.dk 
 
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs 
mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling". 
 

8. BILAG 

Bilag 1: Regnearket ”Økonomisk model (2015)” 
Bilag 2: Regnearket ”Økonomisk model (2016)” 
Bilag 3: Regnearket ”Økonomisk model (2017)” 
Bilag 4: Retsgrundlag 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Lauge Rasmussen 

Specialkonsulent  

Tlf. 51 71 00 41 

lara@forsyningstilsynet.dk 
 


