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Afgørelse | Forhøjelse af Dinels reguleringspris som følge af an-
søgning om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Dinel A/S (herefter Dinel) om 

forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nødvendige 

nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder (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). 

 

Denne afgørelse vedrører Dinels kabellægning af 60 kV luftledninger i 2017 på stræk-

ningen Galten-Ry samt flytning af en endetræksmast i forbindelse med en mufning i 

Galten-enden.  

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Dinel A/S’ kabellægning af luftledninger idrift-

sat i 2017 med tilhørende flytning af endetræksmast er en nødvendig nyinvestering, jf. 

bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer 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 Dinel A/S’ reguleringspris i 

medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirk-

somheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, og 

i tabel 2 og 3 nedenfor.  

2. SAGSFREMSTILLING 

Dinel har den 27. juni 2019 samtidig med Dinels aflæggelse af reguleringsregnskab for 

2018 ansøgt om en forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af, at Di-

nel har kabellagt 60 kV luftledninger i 2017.  
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Tabel 1 nedenfor opsummerer Dinels indberettede oplysninger.  

 

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA DINEL A/S 

 

     2017 

Vægtet dato for idriftsættelse    01-06 

Anlægssum (kr.)    3.493.145 

Demonteringsomkostninger (kr.)    530.220 

Kassationsværdi (kr.)    44.281 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

50-60 kV jordkabelforbindelse (km)    5,2 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

50-60 kV luftledningsforbindelse (km)    4,4 

Note: Demonteringsomkostningerne er i tabellen opgjort uden modregning af kassationsværdien. An-

lægssummen er eksklusiv omkostninger afholdt af tredjepart og eksklusiv demonteringsomkostninger. 

 

I ansøgningen har Dinel oplyst, at kabellægningen af luftledningerne er sket af hensyn 

til forsyningssikkerheden, samt at der ikke er installeret tilknyttede anlæg ud over en 

endetræksmast, som er blevet flyttet i forbindelse med en mufning i Galten-enden af 

strækningen. Mufningen og flytningen af endetræksmasten har været en del af kabel-

lægningsprojektet. 

 

Endvidere har Dinel oplyst i ansøgningen, at den kabellagte strækning er lidt længere 

end længden af de oprindelige luftledninger, fordi det har været nødvendigt at lade kab-

lerne følge Herningmotorvejen et stykke. 

 

Desuden fremgår det af ansøgnignen, at der ikke har været samgravning i forbindelse 

med kabellægningen. 

 

Af den med ansøgningen indberettede dokumentation, blandt andet fakturaer, fremgår 

det, at tredjemand har betalt en del af omkostningerne ved kabellægningen. De ansøgte 

omkostninger i nærværende afgørelse er dem, der er afholdt af Dinel.  

 

Det fremgår af den indberettede dokumentation, at de kabellagte luftledninger var af 60 

kV-typen. 

 

Dinels afholdte omkostninger til demontering fremgår af den indberettede dokumen-

tatuion i form af et udtræk fra anlægskartotek. 

 

I email af den 14. november 2019 har Dinel bekræftet, at Dinel har betalt en ekstern 

leverandør for demonteringen. Demonteringsomkostningerne, som Dinel har betalt den 

eksterne leverandør, er opgjort efter et nettoprincip, det vil sige at kassationsværdien af 

den oprindelige luftledning har været modregnet Dinels afholdte omkostninger til demon-

teringen. 
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I samme email har Dinel bekræftet, at kassationsværdien er skønnet, idet den eksterne 

leverandørs indtægter fra salget af de skrottede luftledninger er ukendt. Skønnet er fo-

retaget ud fra en opgørelse af vægten af de skrottede luftledninger og en kilopris for de 

relevante metaltyper. Endeligt har Dinel bekræftet, at aftalen med den eksterne leveran-

dør er foretaget på markedsmæssige vilkår, og den eksterne leverandør er ikke kon-

cernforbundet med Dinel. 

 

I email af den 19. november 2019 har Dinel bekræftet, at Dinel har bevilling til 60 kV net. 

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 19. november 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Dinel 

A/S med høringsfrist senest den 3. december 2019. 

 

Dinel har i email af den 20. november 2019 oplyst, at netvirksomheden ikke har be-

mærkninger til afgørelsen. 

4. RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 

afgørelse henvises til bilag 2. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Tilsynet 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. indtægtsram-

mebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægts-

rammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a-e. 

 

Dinel har oplyst, at netvirksomheden har udført kabellægning af 60 kV luftledninger af 

hensyn til forsyningssikkerheden. Dinel har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af 

reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra 

c. 

 

Dinel har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk nød-

vendigt at flytte endetræksmast i forbindelse med en mufning, som var en del af kabel-

lægningsprojektet, og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra e. 

 

Dinel har skønnet kassationsværdien, jf. sagsfremstillingen. Skønnene ligger inden for, 

hvad Forsyningstilsynet erfaringsmæssigt forventer for denne type af nødvendig nyin-

vestering, hvorfor skønnene lægges til grund for nærværende afgørelse. 

 

Forsyningstilsynet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på baggrund af 

hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget 

af Dinel kan betragtes som en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsen § 2, nr. 20, litra c.  
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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. 

 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående Dinels reguleringspris, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 1.  

 

Forhøjelsen af reguleringsprisen gælder indtil år 2022, som er det sidste år i den første 

reguleringsperiode (2018-2022) af den nye regulering. Forhøjelsen foretages for første 

reguleringsperiode, jf. BEK.nr. 969/2018 § 54, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, fordi beregnings-

grundlaget for første reguleringsperiodes indtægtsramme udgøres af perioden 2012-

2014, hvori nærværende forhøjelse ikke er indregnet. Derimod sker der ikke en forhø-

jelse fra år 2023 og frem, jf. BEK.nr. 969/2018 § 6, stk. 5 og § 54, stk. 2, nr. 3, fordi 

beregningsgrundlaget for indtægtsrammen i anden reguleringsperiode (2023-2027) ud-

gøres af første reguleringsperiode (2018-2022), hvori forhøjelsen vil indgå som følge af 

nærværende afgørelse. 

 

Tabel 2 nedenfor angiver den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af regu-

leringsprisen i år 2017. Der dækkes omkostninger til drift, afskrivninger og forrentning. 

 

 

TABEL 2 | FORHØJELSER I ÅR 2017 

     

År    Tilladt stigning i ind-

tægtsramme  

(kr.) 

Tilladt stigning i re-

guleringspris 

(øre/kWh) 

2017    158.881 

 

0,017 

 
 

Tabel 3 nedenfor angiver forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperi-

ode. Under den nye regulering dækkes der omkostninger til drift og afskrivninger, jf. 

BEK.nr. 969/2018 § 54, stk. 2 som ændret med BEK.nr. 1366/2018. 

 

TABEL 3 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger 

 

81.573 

 

81.573 

 

81.573 

 

81.573 

 

81.573 

 

Driftsomkostninger 

 

24.519 

  

24.519 

 

24.519 

 

24.519 

 

24.519 

  

Samlet justering af  

Omkostningsramme 

 106.092 

 

106.092 

 

106.092 

 

106.092 

 

106.092 

 

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 3, da disse først pristal-

skorrigeres i beregningsmodellen for indtægtsrammer.  
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Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at de idriftsatte anlægsaktiver vil indgå i Dinels 

samlede forrentningsgrundlag i første reguleringsperiode. Forrentningsgrundlaget ud-

gør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017, 

jf. BEK.nr. 969/2018 § 57, stk. 4. Anlægsaktiverne vil forrentes med den historiske for-

rentningssats, jf. BEK.nr. 969/2018 § 39, stk. 1.  

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Dinel A/S indsendte oplysninger er kor-

rekte. 

 

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

syningslov (lovbek. nr. 840 af den 15. august 2019) og den gældende indtægtsramme-

bekendtgørelse 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. Tilsynet bemærker, at der fremadrettet kan søges om 

forhøjelser efter bestemmelserne i BEK.nr. 969/2018 §§ 24-33.  

 

Hvis Dinel ønsker yderligere information eller at få svar på spørgsmål, kan det ske 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 2017” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

mailto:nh@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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Christian Giødesen Lund 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715367 

cglu@forsyningstilsynet.dk 
 


