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AFGØRELSE | AFSLAG OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSIN-

GØR ELNET A/S’ REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ÆNDRING I EL-

NETTET (16/00468 OG 16/06514) 
 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgninger fra Forsyning 

Helsingør Elnet A/S (herefter Helsingør Elnet) om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195 af 4. april 2016 § 15, stk. 1 (herefter 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016), som følge af ændring i maskenettet i 

perioden 2012-2015.  

 

Vedlagt afgørelsen er retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Helsingør Elnets foretagne 

anlægsinvestering idriftsat i perioden 2012-2015 ikke er en nødvendige nyinveste-

ring, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a og e.  

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Helsingør Elnet har ved mail af den 29. december 2015 samt den 31. maj 2016 

ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksom-

heden har ændret i maskenettet. Dette gjort ved udskiftning af nedgravede T-

muffer med kabelskabe på 0,4 kV-niveau i perioden 2012-2015. Der er for anlægs-

investeringen ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 

20, litra a og e. 

 

Helsingør Elnet er ved mail af den 3. juni 2016 kommet med yderligere kommen-

tarer efter spørgsmål fra sekretariatet til den oprindelige ansøgning. Det oplyses i 

mailen, at Helsingør Elnet vurderer investeringen til at være af høj samfundsmæs-

sig værdi i tilfælde af, at nedbrud i el-nettet skulle ske. 
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HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 9. august 2016 sendt afgørelsen i høring 

hos Helsingør Elnet med en 2 ugers høringsfrist. 

 

Helsingør Elnets høringssvar af d. 23. august 2016 gav ikke anledning til yderlige-

re. 

 

 

SEKRETARIATETS VURDERING 

 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 1. De mulige nødvendige nyinvesterin-

ger er defineret i indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e. 

 

Helsingør Elnet har oplyst, at virksomheden har udført ændring i maskenettet be-

stående af udskiftning af i forvejen etablerede og nedgravede T-muffer til fordel 

for fordelingsskabe på 0,4 kV-niveau. Dette er af hensyn til forsyningssikkerhe-

den, da etableringen af fordelingsskabe skulle gøre det hurtigere at lokalisere fejl 

på el-nettet ved eventuelle nedbrud og dermed formindske perioderne uden forsy-

ning. Helsingør Elnet har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringspri-

sen efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 1, jf. 2, stk. nr. 20, 

litra a og e. 

 
Anlægsinvesteringerne i perioden 2012-2015 behandles efter indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016, der trådte i kraft d. 1. april 2016, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 196/2016 § 35, stk. 1, og som samtidig ophævede indtægtsrammebe-

kendtgørelse 335/2011 med virkning fra d. 1. januar 2011, jf. indtægtsrammeb-

kendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 2. Helsingør Elnet har i den forbindelse oplyst, at 

virksomheden ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. 

oktober 2008 i forbindelse med de ansøgte anlægsinvesteringer.  

 

Indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, finder, at nye 

anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. 

investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større 

byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere 

eller produktionsenheder, kan defineres som værende en nødvending nyinveste-

ring, der kvalificerer til en forhøjelse af den ansøgende netvirksomheds regule-

ringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra e, finder, at ud-

skiftning eller ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller æn-

dringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet, kan defineres som væ-

rende en nødvendig nyinvestering, der kvalificerer til en forhøjelse af den ansø-

gende netvirksomheds reguleringspris, jf. bkg. 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. 
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Helsingør Elnet har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at investeringen ikke 

medfører øget effektbehov, at investeringen ikke medfører effektstigning, at der 

som følge af investeringen ikke forventes en stigning i den leverede mængde 

(kWh) og at der heller ikke er tale om tilslutning af en konkret meget stor ny for-

bruger. 

 

Sekretariatet bemærker, at udgangspunktet i henhold til ELFOR-aftalen af d. 29. 

marts 2004
1
 samt elforsyningslovens § 70, stk. 2, er, at tarifferne ikke skal stige i 

forhold til 2004-niveau. Undtagelser hertil er nødvendige nyinvesteringer. 

 

Endvidere er netvirksomhederne som udgangspunkt forpligtede til at vedligeholde 

samt at om- og udbygge forsyningsnettet i netvirksomhedens forsyningsområde i 

fornødent omfang. Dette fremgår af elforsyningslovens § 20, stk. 1. 

 

Af elforsyningslovens § 70, stk. 4, fremgår det, at nødvendige nyinvesteringer 

omfatter investeringer i nye anlæg, der tilfører netvirksomhedens samlede anlæg 

nødvendig og væsentlig øget kapacitet og ydeevne. Dette er gentaget i indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a. Ydermere omfatter det 

også væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at 

sikre forsyningssikkerheden. Dette defineret yderligere i indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra b. Udover de to nævnte litra a og b i ind-

tægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 20, er de resterende mulige nødvendige 

nyinvesteringer defineret i litra c til e. 

 

Under henvisning til det af virksomheden oplyste omkring bl.a. forventet stigning 

i leveret mængde, og at der tale om udskiftning af dele i et i forvejen etableret el-

net, vurderes investeringen ikke at være et nyt anlæg, der medfører den nødvendi-

ge øgede kapacitet eller ydeevne, hvorfor investeringen ikke kan kvalificeres som 

en nødvendig nysinvestering efter litra a. 

 

Henset til at Helsingør Elnets primære begrundelse for deres investering koncen-

trerer sig om ændringer i netstruktur af hensyn til forsyningssikkerhed, som ikke 

er et krav efter den ansøgte indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 20, litra 

a, men derimod er et krav i indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 20, litra 

b, vurderes det under alle omstændigheder under henvisning til det af ansøger 

oplyste, at anlægsinvesteringen ikke er en ændring af nødvendig væsentlig karak-

ter i den overordnede netstruktur for at sikre forsyningssikkerheden, som litra b i § 

2, stk. 1, nr. 20, foreskriver. Dette henset til, at det af lovteksten eksplicit fremgår, 

at det er væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for 

at sikre forsyningssikkerheden, der kræves for at kvalificere som en nødvendig 

nyinvestering. Der skal således mere til end den foretagne anlægsinvestering, hvor 

T-muffer i et begrænset område erstattes med fordelingsskabe.  

 

Da den foretagne anlægsinvestering i udskiftning af T muffer til fordel for forde-

lingsskabe ikke kvalificeres som værende en nødvendig nyinvestering, og der så-

ledes ikke er tale om et nyt net, der kræver udskiftning eller ændring af tilknyttede 

 
1 http://188.64.159.37/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/politiske_aftaler/elfor-aftale.pdf 
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anlæg for benyttelsen heraf, kan anlægsinvesteringen heller ikke kvalificeres som 

en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, 

stk. 1, nr. 18, litra e. 

 

Afslutningsvis bemærkes det, at det samstemmende af elforsyningslovens § 20, 

stk. 1, samt lovbemærkningerne til § 70, stk.4, fremgår, at netvirksomhederne er 

forpligtede til at vedligeholde samt om- og udbygge forsyningsnettet i fornødent 

omfang til tidssvarende teknologisk niveau. Den foretagne anlægsinvestering sy-

nes således mere ud fra det oplyste at have karakter af om-/udbygning af nettet til 

tidssvarende teknologisk niveau, jf. ansøgers forklaring om muligheden for hurti-

gere udbedring af fejl ved eventuelle nedbrud. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 
Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Helsingør Elnet ind-

sendte oplysninger er korrekte. 

 

Nødvendige nyinvesteringer idriftsat i et kalenderår skal indsendes senest den 31. 

maj i det efterfølgende kalenderår. For uddybende information, se udmeldte orien-

tering af 29. maj 2015. 

 

Det er også muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved 

henvendelse til undertegnede eller generelt til Sekretariatet for Energitilsynet på 

post@energitilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

KLAGEVEJLEDNING 

 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-

gen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter 

afgørelsen er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

  

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i 

rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen 

"Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet  

 nævnets sammensætning  
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 formandens opgaver  

 indgivelse af klage  

 gebyr  

 oplysninger, der indgår i sagerne  

 afgørelser 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Outzen Jensen (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5364 

noj@energitilsynet.dk 


