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Orientering om Energinets budgetoverskridelse i projekt Københavns Forsy-

ning og Reinvestering del 1  

Jeg skal hermed orientere udvalget om en budgetoverskridelse i projektet ”Køben-

havns Forsyning og Reinvestering del 1”.  
 

Projektet omhandler reinvestering i 132 kV-transmissionsnettet i København og 

etablering af ny 132 kV-kabelforbindelse mellem Avedøreværket og Amager Kob-

lingsstation, hvilket blev godkendt af den tidligere klima-, energi- og forsyningsmini-

ster den 19. december 2017. Udvalget blev orienteret om godkendelsen samme 

dag, jf. EFK Alm. del Bilag 96 (2017-2018). 

 

Godkendelsen blev på daværende tidspunkt givet på baggrund af et budget på 450 

mio. kr. i faste 2017-priser. Inklusiv risikotillæg, reserver og byggerenter har Ener-

ginet oplyst, at det samlede anlægsbudget er på 493 mio. kr. i faste 2017-priser 

(573,5 mio. kr. i løbende priser).  

 

Energinet har sidenhen haft budgetoverskridelser på projektet. Energinet orientere-

rede den 18. oktober 2018 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om en budget-

overskridelse på 55,6 mio. kr., og senest den 16. september 2019 om en budget-

overskridelse på 228 mio. kr. Der er således tale om en samlet budgetoverskridelse 

på 283,5 mio. kr., jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Oversigt over budgetstigninger, mio. kr. i løbende priser 

Budget, august 2018 573,5 

Orientering om budgetstigning 18.okt. 2018 55,6 

Orientering om budgetstigning 16. sep. 2019 228 

Samlet budgetprognose, oktober 2019 857 

 

Energinet har orienteret om, at budgetoverskridelsen primært skyldes forhold ved-

rørende nedgravningen af kabler i tætbebyggede områder i Københavnsområdet, 

der er blevet væsentlig dyrere end forudsat. Energinet har forud for budgetfastsæt-

telsen ellers indhentet ekstern ekspertise til at vurdere omkostningerne til at grave 

kabler i jorden i Københavnsområdet.   
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Det er Energistyrelsens faglige vurdering, at baggrunden for budgetoverskridelsen 

er rimelig, da der ikke har været større kabelprojekter i København i mange år, og 

Energinet derfor ikke har haft forudgående erfaring at trække på. Energistyrelsen 

vurderer, at Energinet har gjort, hvad der var muligt for at opstille et retvisende 

budget, herunder indhentet tredjepartsvurdering. 

 

Energinets monopolaktiviteter er i dag underlagt hvile-i-sig-selv regulering, der bl.a. 

giver Energinet mulighed for at overvælte budgetoverskridelsen i projektet ”Køben-

havns Forsyning og Reinvestering del 1” i priserne hos forbrugerne og virksomhe-

derne via nettarifferne.  

 

Det er også en af årsagerne til, at der i maj 2018 blev indgået en bred politisk aftale 

mellem daværende VLAK-regering, S, DF, RV og SF om en fremtidssikret økono-

misk regulering af Energinet, hvilket forventes udmøntet ved lovforslag Feb II 2020. 

Med den nye regulering vil Energinet overgå til indtægtsrammeregulering, hvor 

eventuelle budgetoverskridelser skal afholdes af Energinet inden for Energinets 

indtægtsramme. Det giver bedre forbrugerbeskyttelse og incitament til at være ef-

fektiv. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 


