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Afgørelse | Forhøjelse af RAH Net A/S’ reguleringspris som følge 
af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra RAH Net A/S (herefter RAH 

Net) om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af 

nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om ind-

tægtsrammer 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 bekendt-

gørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører RAH Nets ansøgninger om kabellægning af luftledninger og 

tilknyttede anlæg i årene 2013-2017.  

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at RAH Net A/S’ foretagne anlægsinvesteringer 

idriftsat i årene 2013, 2014, 2015 og 2017 er nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendt-

gørelse 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 RAH Net 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.  

 

Forsyningstilsynet træffer endvidere afgørelse om, at RAH Net A/S’ foretagne anlægs-

investering idriftsat i år 2016 ikke er en nødvendig nyinvestering og at reguleringsprisen 

ikke kan forhøjes som følge af denne investering, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. 

juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016 § 15, jf. § 2, nr. 20, litra c og litra e. 

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1-4, hvortil der henvises, 

og i tabel 2-4 nedenfor.  
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2. SAGSFREMSTILLING 

RAH Net har den 29. december 2015 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens regu-

leringspris som følge af, at RAH Net har kabellagt luftledninger og investeret i tilknyttede 

anlæg i årene 2013 og 2014. Der har været indberettet fire ansøgninger med følgende 

sagsnumre: 

- 16/00489: Kabellægning, år 2013 (litra c) 

- 16/00487: De til 2013-kabellægningen knyttede anlæg (litra e) 

- 16/00488: Kabellægning, år 2014 (litra c) 

- 16/00490: De til 2014-kabellægningen knyttede anlæg (litra e) 

 

I email af den 18. marts 2016 til RAH Net har Forsyningstilsynet oplyst, at sagerne 

16/00487 og 16/00490 er blevet lukket som selvstændige sager og i stedet er videreført 

under sagsnumrene 16/00489 og 16/00488.  

 

RAH Net har den 8. maj 2016 yderligere ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens 

reguleringspris som følge af, at RAH Net har kabellagt luftledninger og investeret i til-

knyttede anlæg i år 2015. Forsyningstilsynet har tildelt denne ansøgning sagsnummer 

16/05573. 

 

Endvidere har RAH Net den 31. maj 2017 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens 

reguleringspris som følge af, at RAH Net i år 2016 har investeret i et 50-60 kV felt, uden-

dørs. I ansøgningen har RAH Net oplyst følgende:  

- at investeringen er foretaget som følge af, at Vestjyske Net Service på vegne 

af Vestjyske Net 60 kV havde kabellagt en strækning ved Baggers Dæmning, 

- at ændringen af feltet var nødvendig for at blive tilkoblet Vestjyske Net 60 kV’s 

jordkabel.  

Denne sag har af Forsyningstilsynet fået sagsnummer 17/07156. 

 

Endeligt har RAH Net den 1. juni 2018 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens regu-

leringspris som følge af, at RAH Net i år 2017 har kabellagt luftledninger samt investeret 

i anlæg, der er tilknyttet de i 2017 kabellagte strækninger. Forsyningstilsynet har tildelt 

denne sag sagsnummer 18/12496. 

 

Forsyningstilsynet har ændret sagsnumrene som følger: 

- 16/00489 (litra c+e, 2013) er blevet til 18/04715 

- 16/00488 (litra c+e, 2014) er blevet til 18/04714 

- 16/05573 (litra c+e, 2015) er blevet til 18/04862 

- 17/07156 (litra e, 2016) er blevet til 18/05749 

- 18/12496 (litra c+e, 2017) er bevaret. 

 

I denne afgørelse er sagerne grupperet efter, om der er sket en kabellægning (litra c), 

dvs. sagsnumrene 18/04715, 18/04714, 18/04862 og 18/12496 behandles sammen, 

mens 18/05749 (litra e, 2016) behandles for sig. 

 

Tabel 1 nedenfor opsummerer de af Forsyningstilsynet modtagne oplysningerne fra 

RAH Net vedrørende de sager, hvor der er sket kabellægninger (18/04715, 18/04714, 

18/04862 og 18/12496).  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFT-

LEDNINGER I ÅRENE 2013, 2014, 2015 OG 2017 

 

  2013 2014 2015 2017 

Vægtet dato for idriftsættelse 09-10 13-10 11-10 06-10 

Anlægssum (kr.) 6.971.920   8.851.470 10.622.335   12.043.388 

Demonteringsomkostninger (kr.) 999.479   1.495.938 421.982   1.374.129 

Kassationsværdi (kr.) 319.067   422.688 400.163   336.828 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km) 0,0 0,0 0,0 4,8 

10 kV jordkabelforbindelse (km) 24,9 24,8 38,6 19,1 

50-60 kV jordkabelforbindelse (km) 0,0 0,0 0,0 5,5 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV 21 27 26 8 

Transformere 21 27 25 3 

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

0,4 kV luftledningforbindelse (km) 0,0 0,0 0,0 4,8 

10 kV luftledningforbindelse (km) 24,9 24,8 38,6 19,1 

50-60 kV luftledningforbindelse (km) 0,0 0,0 0,0 5,5 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV 21 27 26 8 

Transformere 21 27 25 3 

Note: Demonteringen af 60 kV luftledningen er først sket i 2018 som følge af standard 

praksis ved højspænding. 

 

Litra c+e 2013, 2014, 2015, 2017 

I ansøgningerne har RAH Net oplyst, at der er foretaget kabellægninger af 10 kV luftled-

ninger af hensyn til forsyningssikkerheden, fordi de forhenværende luftledninger var me-

get vindudsatte. Desuden er der i forbindelse med kabellægningen i 2017 kabellagt 60 

kV og 0,4 kV luftledninger, også af hensyn til forsyningssikkerheden. 

  

RAH Net har i ansøgningerne desuden oplyst, at investeringerne i de tilknyttede anlæg 

har været nødvendige for at kunne benytte det nye kabelnet. 

 

RAH Net har oplyst i ansøgningerne og i emails af den 29. marts 2016, den 6. april 2016, 

den 12. maj 2016 og den 10. december 2019, at i forbindelse med nedgravningen af 

kabler er der i alle årene foretaget samgravning med tredjeparter, som er TDC, Ringkø-

bing Skjern forsyning, diverse private installatørfirmaer, Skjern Net, Yousee og Midtvest 

Bredbånd. I år 2017 er der yderligere foretaget samgravning med det koncernforbundne 

selskab RAH-fiber. Omkostningerne er fordelt ligeligt i alle årene mellem de deltagende 

parter i samgravningen, med en meterprisen som er bestemt ud fra dybde og jordforhold 

og antal kabler per samgravningspartner. Der er ikke foretaget reinvesteringer i nettene 

i nogen af årene. 
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RAH Net har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske di-

spositioner før den 8. oktober 2008 for nogen af anlægsinvesteringerne i årene 2013-

2017.  

 

Kassationsværdier af luftledningskomponenter i forbindelse med kabellægningerne 

RAH Net har i email af den 31. marts 2016, ansøgning af den 8. maj 2016 og email af 

den 21. maj 2016 skønnet kassationsværdierne af de luftledninger, der blev demonteret 

i forbindelse med kabellægningsprojekterne i år 2014, 2015 og 2013. Skønnene er sum-

men af RAH Nets indtægter ved salg af udvalgte demonterede komponenter til RAH 

Service A/S (herefter RAH Service), dokumenteret ved fakturaer.  

 

Forsyningstilsynet har den 30. maj 2016 gjort RAH Net opmærksom på Elforsyningslo-

vens § 46, stk. 1, der er sålydende: 

 
”Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder kon-

cernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår.” 

 

Endvidere har Forsyningstilsynet den 12. september 2016 gjort RAH Net opmærksom 

på, at Forsyningstilsynet skønsmæssigt kan fastsætte den markedsmæssige pris på de-

monterede komponenter til brug for den endelige afgørelse i sagen, jf. elforsyningslo-

vens § 46, stk. 2. 

 

RAH Net har i telefonsamtale af den 6. april 2016 og den 30. maj 2016 og i emails af 

den 30. maj 2016 og den 18. september 2016 redegjort for aftalen mellem RAH Net og 

RAH Service. Aftalen indebærer, at RAH Net sælger kobber til RAH Net Service til en 

fast pris. RAH Net registrer ikke salg til RAH Service på projektniveau, så det er ikke 

muligt ud fra faktura at identificere det kobber som er solgt i forbindelse med disse pro-

jekter (som der søges forhøjelse for) og andre projekter (som der ikke søges forhøjelse 

for). Derfor er den samlede værdi, der tilskrives dette projekt, skønnet. 

 

RAH Net oplyser endvidere, at RAH Net i mange tilfælde også køber kobber af RAH 

Service til den samme faste pris.  

 

RAH Net har i ansøgningen af den 1. juni 2018 skønnet kassationsværdien af den i år 

2017 demonterede 10 kV luftledning på samme måde som for 2013, 2014 og 2015, dvs. 

ud fra indtægter ved salg af komponenter til RAH Service, dokumenteret ved faktura. 

 

RAH Net har i email af den 11. november 2019 dokumenteret kassationsværdien af den 

demonterede 60 kV luftledning. Demonterede komponenter har været solgt til Svends 

Demontering og RAH Net har dokumenteret beløbene med faktura. 

 

RAH Net har i email af den 10. december 2019 oplyst, at der ikke har været skelnet 

mellem den demonterede 0,4 kV luftledning i 2017 og den demonterede 10 kV luftled-

ning i salget af demonteret luftledning til RAH Service.  

 

Kassationsværdier af komponenter fra tilknyttede anlæg  

Med hensyn til kassationsværdien af de tilknyttede anlæg i år 2014 har RAH Net oplyst 

i email af den 31. marts 2016, at netvirksomheden har skønnet den til at være kr. 0. 

Årsagen har ifølge netvirksomheden været, at de udskiftede komponenter har været 



 
Side 5/12 

genanvendt. I email af den 30. maj 2016 har RAH Net yderligere redegjort for hvorfor 

kassationsværdierne på de tilknyttede anlæg i både 2013 og 2014 begge er nul, med 

begrundelsen, at de udskiftede komponenter har haft en alder og tilstand, der har gjort, 

at værdien af komponenterne har været nul.  

 

I email af den 11. november 2019 har RAH Net præciseret, at der er komponenter fra 

de demonterede netstationer og transformere i årene 2013 og 2014, som er modregnet 

værdien af komponenterne i anlægssummen. 

 

I email af den 10. december 2019 har RAH Net bekræftet, at også for årene 2015 og 

2017 har RAH Net modregnet kassationsværdierne af de tilknyttede anlæg i anlægs-

summen.  

 

Demonteringsomkostninger i forbindelse med kabellægningerne; Luftledninger 

RAH Net har i email af den 31. marts 2016, ansøgning af den 8. maj 2016, email af den 

21. maj 2016 samt ansøgning af den 1. juni 2018 dokumenteret omkostningerne til de-

montering af de luftledninger, der blev demonteret i forbindelse med kabellægningspro-

jekterne i respektivt år 2014, 2015, 2013, samt af 10 kV luftledningen i 2017. Dokumen-

tationen er i form af fakturaer fra RAH Service.  

 

RAH Net har i email af den 11. november 2019 dokumenteret omkostningerne til de-

montering af 0,4 kV og 60 kV luftledningerne i 2017. Dokumentationen er i form af fak-

turaer fra RAH Service. 

 

RAH Net har i email af den 11. november 2019 bekræftet, at anlægsomkostningerne til 

jordkablet i 2015 og 0,4 kV jordkablet i 2017 ikke indeholder demonteringsomkostninger 

til demontering af luftledningerne.  

 

Demonteringsomkostninger i forbindelse med kabellægningerne; Tilknyttede anlæg 

RAH Net har i emails af den 31. marts 2016 og den 5. maj 2016 skønnet demonterings-

omkostningerne til de demonterede tilknyttede anlæg til kr. 831.078 for netstationerne 

og kr. 45.743 for transformerne i år 2014 og kr. 525.566 for netstationerne og kr. 27.413 

for transformerne i år 2013. Det har været nødvendigt at skønne demonteringsomkost-

ningerne, da de ikke har været opgjort separat fra anlægsomkostningerne.  

 

RAH Net har i ansøgningen af den 8. maj 2016 skønnet demonteringsomkostningerne 

til de tilknyttede anlæg idriftsat i 2015 til kr. 499.064 for netstationerne og kr. 31.855 for 

transformerne.  

 

RAH Net har i ansøgningen af den 1. juni 2018 skønnet demonteringsomkostningerne 

til de tilknyttede anlæg idriftsat i 2017 til kr. 158.835 for netstationerne og kr. 3.931 for 

transformerne. 

 

RAH Net har i email af den 10. december 2019 oplyst, at demonteringsomkostningerne 

for de tilknyttede anlæg i 2015 og 2017 er inkluderet i anlægsomkostningerne. Forsy-

ningstilsynet har rettet de indberettede oplysninger tilsvarende, så at demonteringsom-

kostningerne for de tilknyttede anlæg i 2015 og 2017 fremgår med kr. 0. 

 

Anlægsomkostningerne i forbindelse med kabellægningen i 2017 
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RAH Net har i email af den 11. november 2019 oplyst, at der i anlægsomkostningerne 

for 0,4 kV kabellægningen har været inkluderet 75 kabelskabe, som ikke tidligere var 

indberettet med en separat postering, og at de 75 kabelskabe har en værdi af kr. 

173.528.  

 

RAH Net har endvidere i email af den 11. november 2019 efter spørgsmål fra Forsy-

ningstilsynet rettet anlægsomkostningerne for 0,4 kV kabellægningen, således at an-

lægsomkostningen er reduceret med kr. 183.888 og herefter udgør kr. 2.002.395 for 

jordkablet.  

 

Litra e, 2016 

I ansøgningen har RAH Net oplyst, at arbejdet på RAH Nets 60 kV kabelfelt overvejende 

blev udført af Vestjyske Net Service, selvom feltet er RAH Nets ejendom. RAH Net har 

betalt Vestjyske Net Service herfor. 

 

I email af den 26. juni 2017 har RAH Net bekræftet, at ændringen af 60 kV kabelfeltet 

var nødvendig for tilkoblingen af RAH Nets 10 kV net til Vestjyske Nets 60 kV net. 

 

I email af den 11. november 2019 har RAH Net oplyst, at RAH Net ikke har været invol-

veret i kabellægningen på Baggers Dæmning udført af Vestjyske Net Service på vegne 

af Vestjyske Net 60 kV. 

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 28. januar 2020 sendt afgørelsen i partshøring hos RAH Net 

A/S med høringsfrist senest den 12. februar 2020. 

 

RAH Net A/S har den 30. januar 2020 fremsendt høringssvar. RAH Net A/S har ikke 

bemærkninger til udkastet. 

 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 5. 

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. 

 

Litra c+e i 2013-2015 og 2017 

RAH Net har oplyst, at netvirksomheden har udført kabellægning af luftledninger af hen-

syn til forsyningssikkerheden. RAH Net har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af 
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reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra 

c. 

 

RAH Net har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningerne i årene 2013-2015 

og 2017 har været teknisk nødvendigt at investere i kabelskabe, netstationer og trans-

formere og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægts-

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

 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med kabellægningen i 2017 foretaget sam-

gravning med koncernforbundet selskab. Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt for-

delte graveomkostninger, jf. sagsfremstillingen, lægger Forsyningstilsynet til grund, at 

omkostningerne til samgravning med koncernforbundet selskab er fordelt rimeligt. Dette 

følger af Energitilsynets tilkendegivelse af den 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkost-

ninger ved samgravning”, hvoraf det fremgår, at:  

 
”…det ikke er urimeligt såfremt netselskaberne fordeler de aggregerede graveomkostninger ved 

en samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernforbundne selskaber efter en ligelig 

fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens §§ 46, stk. 1, 46 stk. 2 og 73, stk. 1.” 

 

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med kabellægningerne i 2013-2015 og i 2017 

foretaget samgravning med tredjepart. Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte 

graveomkostninger, jf. sagsfremstillingen, lægger Forsyningstilsynet til grund, at om-

kostningerne til samgravning med tredjepart er foregået på markedsmæssige vilkår og 

opfylder Energitilsynets tilkendegivelse af den 26. april 2010 ”Fordeling af graveomkost-

ninger ved samgravning”, pkt. 9-11. 

 

Jf. sagsfremstillingen har RAH Net skønnet kassationsværdierne ud fra de bogførte vær-

dier af de komponenter, der er solgt til RAH Service. Skønnene gælder både luftled-

ningskomponenter og komponenter fra tilknyttede anlæg og er ikke opgjort på markeds-

mæssige vilkår. 

 

For at få et indblik i hvor høj grad, de af RAH Net skønnede kassationsværdier afviger 

fra den markedsmæssige pris, har Forsyningstilsynet sammenlignet de skønnede kas-

sationsværdier med Forsyningstilsynets egne erfaringer med hvad kassationsværdier 

har været i lignende sager.  

 

Skønnene af kassationsværdierne i 2013, 2014 og for de tilknyttede anlæg i 2017 ligger 

inden for, hvad Forsyningstilsynet erfaringsmæssigt forventer for denne type af nødven-

dig nyinvestering, hvorfor skønnene lægges til grund for nærværende afgørelse. 

 

Skønnene af kassationsværdierne af 10 kV og 0,4 kV luftledningerne i 2017 såvel som 

10 kV luftledningen i 2015 ligger i den lave end, men indenfor hvad Forsyningstilsynet 

erfaringsmæssigt forventer for denne type af nødvendig nyinvestering.  

 

RAH Nets skøn af kassationsværdierne af 10 kV og 0,4 kV luftledningerne i 2017 såvel 

som 10 kV luftledningen i 2015 lægges derfor til grund for nærværende afgørelse.  
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Angående demonteringsomkostningerne for luftledningerne lægger Forsyningstilsynet 

til grund, at demonteringsomkostningerne for luftledningerne i år 2013, 2014 samt 60 kV 

og 10 kV luftledningerne i 2017 ikke er inkluderet i anlægsomkostningerne. 

 

Angående demonteringsomkostningerne for de tilknyttede anlæg lægger Forsyningstil-

synet til grund, at de skønnene er retvisende opgjort og er korrekte.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af hensynet til forsyningssikkerhed, at investe-

ring i kabellægning af luftledninger foretaget af RAH Net i årene 2013-2015 og 2017 kan 

betragtes som en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 

20, litra c.  

 

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 RAH Nets reguleringspris, jf. 

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

 

Litra e, 2016 

RAH Net har ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af, at 

RAH Net i år 2016 har investeret 2.007.748 kr. i et 50-60 kV felt. Investeringen har været 

foretaget som følge af, at Vestjyske Net Service på vegne af Vestjyske Net 60 kV havde 

kabellagt en strækning ved Baggers Dæmning. Ændringen af feltet var nødvendig for at 

blive tilkoblet Vestjyske Net 60 kV’s jordkabel. 

 

Ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra e. Denne 

er sålydende: 

 
”Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nød-

vendig for anvendelsen af det nye kabelnet.” 

 

Det betyder, at en ansøgning om nødvendig nyinvestering imødekommes efter § 2, nr. 

20, litra e, som er den bestemmelse, RAH Net har ansøgt efter, i det omfang, at RAH 

Nets investering har været nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet.  

 

I henhold til Forsyningstilsynets praksis refererer ”det nye kabelnet” til et jordkabel, der 

erstatter en luftledning i forbindelse med en kabellægning, som er foretaget af netvirk-

somheden. I RAH Nets tilfælde betyder det, at ændringen af 50-60 kV feltet skulle have 

været nødvendig for anvendelsen af en kabelstrækning, som RAH Net havde kabellagt 

inden for sit bevillingsområde. 

 

Det er der imidlertid ikke tale om. Som RAH Net har oplyst i email af den 26. juni 2017 

har ændringen af 50-60 kV kabelfeltet været nødvendig for tilkoblingen af RAH Nets 10 

kV net til Vestjyske Nets 60 kV net. 50-60 kV feltet er således ikke et tilknyttet anlæg 

efter Forsyningstilsynet opfattelse. 

 

 



 
Side 9/12 

Forsyningstilsynet bemærker generelt, at netvirksomheder efter elforsyningslovens § 

20, stk. 1 har en generel pligt til at vedligeholde samt om- og udbygge forsyningsnettet 

i fornødent omfang. Dette indebærer, at ikke enhver ny investering medfører en forhø-

jelse af indtægtsrammen – den nye investering skal være ud over netvirksomhedens 

almindelige pligt til at udbygge forsyningsnettet for at medføre en forhøjelse af regule-

ringsprisen. Dette fremgår af lovbemærkningerne til lov nr. 386, hvoraf det følger: 

 
”Det fremgår af bestemmelsen i § 20, stk. 1, at netvirksomheder og regionale transmissionsvirk-

somheder skal vedligeholde, om- og udbygge nettene i fornødent omfang. Det indebærer, at der 

inden for de gældende indtægtsrammer skal ske en løbende vedligeholdelse og tilpasning af nettet 

til et tidssvarende teknologisk niveau, herunder at der skal sikres en sikkerhedsmæssigt og miljø-

mæssigt forsvarlig standard af nettene.” 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at RAH Nets ansøgte anlægsinvestering hører under net-

virksomhedens generelle vedligeholdelses- og udbygningspligt. 

 

Forsyningstilsynet bemærker videre, at udgangspunktet i henhold til ELFOR-aftalen af 

den 29. marts 2004 er, at priserne ikke må stige (i forhold til 2004 niveau), på nær i de 

af lovgiver definerede tilfælde. En af undtagelserne til denne hovedregel er de i ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra a-e, definerede såkaldte ”nødvendige 

nyinvesteringer”. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at investeringen i et 50-60 kV felt foretaget af Vest-

jyske Net Service på vegne af og betalt for af RAH Net i 2016 ikke kan betragtes som 

en nødvendig nyinvestering jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra e, og 

som således ikke giver anledning til en forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, 

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

 

Om forhøjelserne 

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.  

 

En forhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering idriftsat inden 2018 vil kun kunne 

give en årlig forhøjelse til og med den første reguleringsperiode af den nye regulering 

(2018-2022), jf. BEK.nr. 969/2018 § 6, stk. 5, og § 54, stk. 2, nr. 3. Der foretages ikke 

en forhøjelse fra 2023 og frem fordi beregningsgrundlaget for indtægtsrammen i anden 

reguleringsperiode (2023-2027) udgøres af perioden 2018-2022, hvori forhøjelsen for 

den nødvendige nyinvestering allerede indgår.  

 

I tabel 2 og 3 nedenfor er angivet den tilladte forhøjelse af indtægtsrammen henholdsvis 

reguleringsprisen til og med 2017. Den tilladte årlige stigning indeholder forhøjelser som 

følge af dækning af omkostninger til henholdsvis drift, afskrivninger og forrentning. 

 

TABEL 2 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I ÅR 2013-2017 (KR.) 

 

År       
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   2013 

(18/04715)  

2014 

(18/04714)  

2015 

(18/04862) 

2017 

(18/12496) 

Total 

2013    220.825      220.825  

2014    408.829   290.029     698.857  

2015    401.434   498.942   307.734    1.208.111  

2016    393.836   490.551   532.341    1.416.728  

2017    385.886   481.809   522.187          365.866  

 

 1.755.748  

 

 

 

TABEL 3 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I ÅR 2013-2017 (ØRE/KWH) 

 

År       

   2013 

(18/04715) 

 

2014 

(18/04714) 

2015 

(18/04862) 

2017 

(18/12496) 

Total 

2013   0,048    0,048 

2014   0,087 0,062   0,148 

2015   0,080 0,100 0,062  0,242 

2016   0,067 0,083 0,090  0,241 

2017   0,044 0,056 0,060 0,042 

 

0,202 

 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 4.  

 

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

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

2013 (18/04715)       

Afskrivninger 

 

 155.699   155.699   155.699   155.699   155.699  

Driftsomkostninger 

 

-39.217  -39.217  -39.217  -39.217  -39.217  

2014 (18/04714)       

Afskrivninger   217.661   217.661   217.661   217.661   217.661  

Driftsomkostninger  -39.169  -39.169  -39.169  -39.169  -39.169  

2015 (18/04862)       

Afskrivninger   229.662   229.662   229.662   229.662   229.662  

Driftsomkostninger  -60.979  -60.979  -60.979  -60.979  -60.979  

2017 (18/12496)       

Afskrivninger   283.111   283.111   283.111   283.111   283.111  

Driftsomkostninger  -16.586  -16.586  -16.586  -16.586  -16.586  
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Samlet justering af  

omkostningsramme som følge 

af nærværende afgørelse 

  730.181   730.181   730.181   730.181   730.181  

Note: Driftsomkostningerne er ikke pristalskorrigeret i tabel 4, da disse først pristalskorrigeres i bereg-

ningsmodellen 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. 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.  

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af RAH Net 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. 

 

Hvis RAH Net ønsker yderligere information eller at få svar på spørgsmål, kan det ske 

ved henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på post@forsy-

ningstilsynet.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". 

  

mailto:nh@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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8. BILAG 

Bilag 1: Regnearket ”Økonomisk model 2013” 

Bilag 2: Regnearket ”Økonomisk model 2014” 

Bilag 3: Regnearket ”Økonomisk model 2015” 

Bilag 4: Regnearket ”Økonomisk model 2017” 

Bilag 5: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Micheal Schrøder  

Specialkonsulent  

Tlf. 41 71 54 25  

MSS@forsyningstilsynet.dk 
 

 
 


