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Afgørelse om forhøjelse af indtægts-
rammen for Radius Elnet A/S som 
følge af reinvesteringer i stikledninger 
i 2016 og 2017 

 

 

RESUMÉ 

Radius Elnet A/S har ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen for 2016 og 2017 som 

følge af, at virksomheden i de pågældende år har reinvesteret i et antal stikledninger, 

som netvirksomheden tidligere ved Forsyningstilsynets afgørelse af den 4. juli 2019 har 

fået indtægtsrammeforhøjelse (sagsnr. 18/06412) for.  

Radius har reinvesteret i 2016 for 856.157 kr. og i 2017 for 419.325 kr. 

Forhøjelsen af indtægtsrammen sker efter reglerne om nødvendige nyinvesteringer og 

Energitilsynets økonomiske model af 23. juni 2010 herfor. 

Ved fastsættelse af årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anvendes omkost-

ningsækvivalenten for distributionsnet 0,4 kV jordkabel.  

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om at forhøje indtægtsrammen for dokumenterede 

meromkostninger til reinvesteringer i 2016 og 2017 i stikledninger. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering afgø-

relse om følgende: 

 

 Indtægtsrammen for Radius Elnet A/S forhøjes pr. 1. januar 2016 til og med 

2022 som følge af reinvesteringer i stikledninger i 2016. Forhøjelsen sker efter 

reglerne for nødvendige nyinvesteringer. Forhøjelsen af indtægtsrammen frem-

går af vedlagte bilag 1, hvortil der henvises. 

 Indtægtsrammen for Radius Elnet A/S forhøjes pr. 1. januar 2017 til og med 

2022 som følge af reinvesteringer i stikledninger i 2017. Forhøjelsen sker efter 

reglerne for nødvendige nyinvesteringer. Forhøjelsen af indtægtsrammen frem-

går af vedlagte bilag 2, hvortil der henvises. 

 Forhøjelserne sker i medfør af Lov nr. 662 af 8. juni 2017 om ændring af lov om 

elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og 
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lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 5, stk. 5, jf. § 70, 

stk. 8, i bekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med 

senere ændringer (herefter elforsyningsloven), samt § 50, stk. 4, i bekendtgø-

relse nr. 969 af 27. juni 2018 (med senere ændringer) om indtægtsrammer for 

netvirksomheder, jf. § 12, stk. 1, nr. 5, jf. § 20, stk. 1, jf. § 15, i bekendtgørelse 

nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter IR-BEK 

195/2016) samt efter § 54, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 

(med senere ændringer) om indtægtsrammer for netvirksomheder.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har den 4. juli 2019 truffet afgørelse om forhøjelse af Radius Elnet 

A/S’ indtægtsramme pr. 1. januar 2016 til og med 2022 som følge af erhvervelse af et 

større antal allerede idriftsatte stikledninger. Forhøjelsen skete efter reglerne for nød-

vendige nyinvesteringer. 

 

Radius har den 31. maj 2018 ansøgt Forsyningstilsynet om yderligere forhøjelse af ind-

tægtsrammen for henholdsvis 2016 og 2017 som følge af, at Radius i 2016 og 2017 har 

reinvesteret i et antal stikledninger, som netvirksomheden ved Forsyningstilsynets 

afgørelse af den 26. juni 2019 fik indtægtsrammeforhøjelse for. 

SAGENS PART 

 

Sagens part er Radius Elnet A/S, CVR-nr. 29915458  

HØRING 

 

Forsyningstilsynet har den 5. juli 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Radius Elnet 

A/S med høringsfrist senest den 16. august 2019.  

 

Radius Elnet A/S fremsendte partshøringssvar den 16. august 2019. Radius fremsendte 

i den forbindelse efter ønske fra Forsyningstilsynet en liste over de stikledninger, Radius 

søgte om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af reinvesteringer i 2016 og 2017 for 

inklusiv unikke stik-ID. Listen muliggør individualisering af den enkelte stikledning ek-

sempelvis ved adresse og/eller aftagenummer/kundenummer. 

 

I Radius’ partshøringssvar blev de ansøgte beløb for 2016 og 2017 nedsat til henholds-

vis 856.157 kr. og 419.325 kr. 

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet henviser til afsnittet om retsgrundlaget i Forsyningstilsynets afgø-

relse af den 4. juli 2019 (sagsnr 18/06412), der er vedlagt som bilag 3, hvortil der hen-

vises. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, at Radius Elnet A/S den 31. maj 2018 har ansøgt om forhøjelse 

af indtægtsrammen for 2016 og 2017 som følge af, at netvirksomheden i de pågældende 

år har reinvesteret i et antal stikledninger, som netvirksomheden tidligere ved 

Forsyningstilsynets afgørelse af den 4. juli 2019 har fået indtægtsrammeforhøjelse 

(sagsnr. 18/06412) for. 

 

Radius har til Forsyningstilsynet oplyst, at Radius i 2016 og 2017 har reinvesteret for 

henholdsvis 856.157 kr. og i 2017 for 419.325 kr. i et antal stikledninger, som 

netvirksomheden tidligere har fået indtægtsrammeforhøjelse for. 

 

Forsyningstilsynet har tidligere vejledt Radius om, at der ved en reinvestering forstås 

investeringer hvor alle komponenterne i et nedslidt anlæg bliver erstattet af nye 

komponenter, det vil sige en fuldstændig udskiftning af den enkelte stikledning og ikke 

blot for eksempel reparationer, jf. Energitilsynets metode af den 23. juni 2010. Radius 

har i forbindelse med den tidligere forhøjelse af indtægtsrammen (sagsnr. 18/06412) 

bekræftet dette. Forsyningstilsynet lægger herefter på det foreliggende grundlag til 

grund, at udskiftningen af de pågældende stikledninger har karakter af en reinvestering. 

 

På Forsyningstilsynets anmodning har Radius identificeret de stikledninger, der er 

reinvesteret i i 2016 og 2017 med særskilte id-numre.  

 

Forsyningstilsynet har i den tidligere afgørelse vedrørende forhøjelse af 

indtægtsrammen som følge af erhvervelse af stikledninger lagt til grund, at stikledninger 

har en standardlevetid på 40 år. Forsyningstilsynet skønnede på den baggrund, at den 

gennemsnitlige restlevetid pr. 1. januar 2016 for størstedelen af stikledningerne var 20 

år, og at et mindre antal stikledninger, der var blevet reinvesteret i perioden 2000-2015, 

havde en restlevetid på 30 år. 

 

Forsyningstilsynet lægger i nærværende afgørelse til grund, at når Radius vælger at 

reinvestere i en stikledning, det vil sige udskifter et nedslidt anlæg, er der en formodning 

for, at den pågældende stiklednings regulatoriske restlevetid er udløbet. Forsyningstil-

synet lægger derfor til grund, at restlevetiden for de stikledninger, Radius har reinveste-

ret i 2016 og 2017, var udløbet på udskiftningstidspunktet. Der skal derfor ikke fradrages 

en værdi af det eksisterende anlæg. De reinvesterede stikledninger har herefter en stan-

dardlevetid på 40 år fra idriftsættelsestidspunktet. 

 

Da betingelserne for at få forhøjet indtægtsrammen som følge af reinvesteringer herefter 

er tilstede, imødekommes ansøgningen, således at indtægtsrammen forhøjes i 2016 og 

2017 i de pågældende år fra den 1. januar.  

 

Beregningen af forhøjelsen af indtægtsrammen for årene 2016-2022 er foretaget i Ener-

gitilsynets metode herfor og fremgår af vedlagte bilag 1 og bilag 2.  

 

Ved beregningen har Forsyningstilsynet lagt til grund, at den samlede længde (km.) på 

de reinvesterede stikledninger svarer til længden på de stikledninger, som er udskiftet 

ved reinvesteringen. Det betyder, at indtægtsrammen/reguleringsprisen ikke forhøjes 

yderligere til dækning af driftsomkostninger. Det skyldes, at den oprindelige forhøjelse 
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af indtægtsrammen ved afgørelse af den 4. juli 2019 skal reduceres med driftsomkost-

ningerne for de udskiftede stikledninger (km. x driftsækvivalent), og at indtægtsrammen 

forhøjes med et tilsvarende beløb (km. x samme driftsækvivalent) i forbindelse med re-

investeringen. Indtægtsrammeforhøjelsen dækker således Radius’ meromkostninger 

ved afskrivning og forrentning for de pågældende reinvesteringer i 2016 og 2017. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af Lov nr. 662 af 8. juni 2017 om ændring af lov om elfor-

syning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vand-

sektorens organisering og økonomiske forhold § 5, stk. 5, jf. § 70, stk. 8, i bekendtgø-

relse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med senere ændringer (herefter 

elforsyningsloven), samt § 50, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 (med 

senere ændringer) om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 12, stk. 1, nr. 5, jf. § 

20, stk. 1, jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

samt efter § 54, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 (med senere 

ændringer) om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

BETYDNINGEN AF NY ØKONOMISK REGULERING FOR FORHØJELSEN 

Forsyningstilsynet bemærker, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse samt afskriv-

ning og kapital fra 2018-2022 (første reguleringsperiode under ny økonomisk regulering) 

tillige er reguleret af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 (med 

senere ændringer) om indtægtsrammer for netvirksomheder, herunder § 54, stk. 2, nr. 

3. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse samt afskriv-

ning og kapital fra 2023 (anden reguleringsperiode og frem) er reguleret af ny økonomisk 

regulering for netvirksomheder, jf. nærmere nedenfor. Derfor er der ikke grundlag for at 

fastsætte en forhøjelse af indtægtsrammen i resten af stikledningernes gennemsnitlige 

levetid efter bestemmelserne i elforsyningslovens § 70, stk. 8 (nu § 70, stk. 9), og IR-

BEK 195/2016 § 20, stk. 1. 

 

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

syningslov (lovbek. nr. 52 af den 19. januar 2019) og den gældende indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (med senere ændringer), er reglerne om for-

højelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer ophævet. I stedet 

får netvirksomhederne efter en nærmere regulering dækket deres faktiske omkostninger 

til drift og vedligeholdelse ved effektiv drift, afskrivninger og forrentning af kapital til in-

vesteringer ved fastsættelse af de femårige indtægtsrammer.  

 

I første reguleringsperiode, 2018-2022, tillægges forhøjelsen af indtægtsrammen til 

dækning af omkostninger til drift og afskrivninger efter de hidtidige regler om nødvendige 

nyinvesteringer til netvirksomhedens omkostningsramme, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsen nr. 969 af 27. juni 2018 § 54, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 3. For så vidt angår for-

rentningen udgør en netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i første regulerings-

periode den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver 2017 opgjort den 31. de-

cember, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018 § 57, stk. 4.  
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Radius Elnet A/S får således fra år 2023 frem dækket sine omkostninger til de omhand-

lede stikledninger til drift og vedligeholdelse, afskrivning og forrentning efter reglerne om 

ny økonomisk regulering. 

BILAG 

Bilag 1: Regnearket ”Økonomisk model 2016”  

Bilag 2: Regnearket ”Økonomisk model 2017” 

Bilag 3: Forsyningstilsynets afgørelse af den 4. juli 2019 (sagsnr. 18/06412) 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lovbekendtgørelse nr. 52 af den 17. januar 2019 om elforsyning. Klage skal være skriftlig 

og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Outzen Jensen  

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5364 

noj@forsyningstilsynet.dk 


