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TIL 150 KV.LEDMNG

Bestemmelse af fremrykning ud fra samarbejdsinteresser

Til bestemmelse af tidspunktet for en deltagers fremtidige udbygning af forsyningsnettet og
dermed den eventuelle fremrykning af en 150 kV-ledning, der etableres ud fra samarbejdsinteresser, anvendes fplgende dimensioneringsregel for deltagernes forsyningsnet:

En deltager skal kunne forsyne en vilkårlig del af sit forsyningsområde ved
mangel af en vilkårlig netkomponent på et vilkdrligt tidspunh. Egen reserve fra
naboområder kan medre gnes.
Reglen anvendes også

til

bestemmelse af tidspunktet for en deltagers forsyningsmæssige

behov for en 400/150 kV-tansforrner.

Beregning og betaling af de konkrete tilskud
Når det åremål m, som fremrykningen udgØr, er bestemt ud fra ovennævnte dimensioneringsregel, kan det procentuelle tilskud aflæses af vedlagte kurveblad, der er baseret på en
realrente pLTVo og en årlig afsl«ivning på 4Vo (25 års lineær afslaivning).

til l0 års fremrykning. Undøget er udnyttelse af ekjf. betalingsreglernes pkt. 5. I beregning af fremrykningens

Der kan hpjst ydes tilskud svarende
sisterende deløgerejede fraceer,

størrelse må deløgeren medregne den ledning, der fjernes.

Hvis en fjernet ledning (eller fjernede ledere) er mindre end 15 år gammel, baseres fremrykningen på en fiktiv total levetid for det fjernede pL 25 år. Der ydes i dette tilfælde
tilskud for mere end 10 års fremrykning.
Tilskuddene

til

150 kV-ledninger beregnes på grundlag af faktiske udgifter. Det

vil

sige, at

de ikke fastsættes på forhånd som et bestemt kronebeløb ud fra budgetterne.

For fiktive 150 kv-ledninger

(f. forskrift E2) fastlægger de årligt

opstillede standardpriser
på etableringstidspunktet prisrelationerne mellem det anlæg, der skal ydes tilskud til, og det
anlæg, der eøbleres. Forholdet mellem

fiktiv byggepris for det tilskudsberettigede anlæg

og søndardprisen for sarnme anlæg skal være det samme som forholdet rnellem byggeprisen og standardprisen på det etablerede anlæg.
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Ved ledningers etablering betaler de involverede parter løbende udgifærne i forhold til den
fastsatte beølingsfordeling. Der skal da ikke indregnes byggerenter i beløbene (standardpriser indeholder ikke byggerenter).
Da det er vanskeligt at udskille de faktiske udgifær til et bestemt felt i en station, baseres
tilskud til nye 150 kV-felter på fiksprisen i idriftsætælsesåret, hvor betalingen finder sted.
Der er indregnet byggerenter i fiksprisen.

Kapitaltilskud til 150 kV-anlæg
o/o
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realrenten har ikke væsentlig

betydning for tilskuddets størrelse. Dette
baseres på en gennemsnitlig fastsat realrente pL 1Vo.
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