Hurup Elværk A.m.b.a.
Nygade 22
7760 Hurup Thy

Afgørelse om forhøjelse af Hurup Elværk Net A/S’ indtægtsramme
Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Hurup
Elværk A.m.b.a. (herefter Hurup Elværk) om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr.
1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter
indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004).
Hurup Elværks ansøgning består af tre anlægsinvesteringer.
Anlægsinvestering 2006
Hurup Elværk har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører en nyudstykning.
Der er i den forbindelse etableret 4,2 km 0,4 kV-kabel og 30 målere.
Anlægsinvestering 2007
Hurup Elværk har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører investering i en
transformerstation, Idrætsvej. Der er i den forbindelse etableret en 10/0,4
kV-station, 0,5 km 0,4 kV-kabel og 1 måler.
Anlægsinvestering 2008
Hurup Elværk har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører en radial forbindelse. Der er i den forbindelse etableret 3,3 km 10 kV-kabel, 2 stk. 10/0,4
kV stationer og 2 stk. målere.
Anlæggene er idriftsat den 25. oktober 2006, den 10. december 2007 og den
17. marts 2008.
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Afgørelse
På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet finder Sekretariatet
for Energitilsynet, at Hurup Elværk A.m.b.a.s anlægsinvesteringer, som er
en nyudstykning i 2006 og en tilslutning af et wellness center i 2007, ikke er
nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, §
2, nr. 13, litra c.
Sammenfattende er det sekretariatets vurdering, at anlæggene ikke kan anses for at være væsentlige forstærkninger af nettet eller investering i helt nye
forsyningsområder. Sekretariatet har lagt vægt på, at ikke alle nødvendige
forstærkninger er væsentlige, idet netvirksomheder har en række forpligtelser, som skal afholdes inden for den virksomhedernes eksisterende indtægtsrammer, herunder særligt, at netvirksomheden i henhold til elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1, skal vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i
forsyningsområdet i fornødent omfang. Derudover har sekretariatet lagt
vægt på at mindre nyudstykninger må anses som byfortætning og medfører
derfor kun en mindre justering i anlægget som følge af den generelle samfundsudvikling.
På baggrund af dette afviser sekretariatet Hurup Elværk A.m.b.a.s ansøgning om, at investeringerne er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 13, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, nr. 13, litra c.
Sekretariatet finder dermed ikke grundlag for at forhøje Hurup Elværk
A.m.b.a. s indtægtsramme som følge af investeringerne angivet i ansøgningen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 13, stk. 1, nr. 1.
Sagsforløb, sag nr. 12/07872
Hurup Elværk har ved mail af 7. januar 2011 ansøgt om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat nye anlægsinvesteringer.
Hurup Elværk har efterfølgende trukket den del af ansøgningen, der omhandler radialforbindelsen i 2008 tilbage. Derfor behandler sekretariatet ikke denne del yderligere i denne afgørelse.
Hurup Elværk har i ansøgningen oplyst idriftsættelsesdatoerne på de idriftsatte anlægsinvesteringer, jf. tabel 1.
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Hurup Elværk har i sine ansøgninger og ved mail af 20. november 2014 og
17. februar 2015 oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdier af anlægsinvesteringerne, jf. tabel 1.
Tabel 1: Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo
2006
2007
Tidspunkt for idriftsættelse
25-10-2006
10-12-2007
Anlægssum (kr.)

2008
17-03-2008

489.789

140.972

1.907.351

Demonteringsomkostninger (kr.)

0

0

0

Kassationsværdi

0

0

0

Kilde: Hurup Elværk Net A/S

Af tabel 1 fremgår, at Hurup Elværk har oplyst, at anlæggene har en anlægssum på kr. 489.789 i 2006 og kr. 140.972 i 2007. Det fremgår desuden af
tabellen, at Hurup Elværk ikke har afholdt omkostninger til demontering og
at der ikke har været kassationsværdi, da der ikke har været demonterede
anlæg.
I virksomhedens ansøgninger og ved mail af 20.november 2014 har Hurup
Elværk oplyst, at der i forbindelse med anlægsinvesteringerne ikke har været foretaget samgravning eller reinvesteringer i virksomhedens net.
Sekretariatet har ved mail af 16. februar 2015 oplyst Hurup Elværk om
Energiklagenævnets afgørelse i sag nr. 12/05058, som omhandler Viby Net
A/S’ klage over sekretariatets afgørelse om nødvendige nyinvesteringer.
Høring
Sekretariatet for Energitilsynet har den 1. juli 2015 sendt afgørelsen i høring
hos Hurup Elværk med en fire ugers høringsfrist.
Ved mail af 3. august 2015 har Hurup Elværk oplyst, at virksomheden ikke
har nogen kommentarer til udkastet af afgørelsen.
Lovgrundlag
I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans
for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i de efterfølgende afsnit.
Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med
reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov
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om elforsyning, som er udstedt med hjemmel i bl.a. § 70 i elforsyningsloven.1
Det fremgår af § 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer eller myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de
på dispositionstidspunktet gældende regler.
Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er omfattet af indtægtsrammereguleringen i elforsyningslovens kapitel 10.
Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1. Dette sker ved indtægtsrammeforhøjelser, jf. § 70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven.
Nødvendige nyinvesteringer er i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004
afgrænset til at omfatte tre typer investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13:
”Nødvendige nyinvesteringer:
a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn.
b) Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige
virksomhed, jf. elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 8.
c) Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere
eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder.”

Sekretariatet for Energitilsynet skal i forbindelse med opgørelse af forhøjelsen af indtægtsrammen tage højde for eventuelle nye driftsmæssige indtægter og udgifter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 13, stk. 2.
Netvirksomhedernes forpligtelser er beskrevet i elforsyningsloven, lov nr.
375 af 2. juni 1999 om elforsyning, § 20:
§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af
elektricitet med tilhørende ydelser, herunder
1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent
omfang,
2) tilslutte leverandører og købere at elektricitet til det kollektive elforsyningsnet,
3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i elforsyningsnettet og
1

Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni
2012.
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4) måle levering og aftag på nettet.

I § 70 i L 386/2009 blev det præciseret, hvad der kan anses for at være nødvendige nyinvesteringer. I lovbemærkningerne hertil er det præciseret, at der
i 2009 ikke er tiltænkt en ændring af bestemmelsen, men alene en præcisering af området i forbindelse med en revidering af elforsyningslovens § 70.
Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til L386:
Til § 70, stk. 3:
(...)
Nødvendige nyinvesteringer omfatter alene investeringer, hvor det samlede anlæg tilføres nødvendig ny og væsentligt øget kapacitet, eller hvor investeringen omhandler væsentlige omlægninger af den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, eller såfremt der er tale om kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn.
Det må vurderes ud fra det konkrete anlæg, hvorvidt der er tale om både nødvendig og
væsentligt øget kapacitet. Etablering af anlæg til forsyning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af meget store nye forbrugere eller større nye produktionsenheder vil blive betragtet som væsentligt øget kapacitet. Dette gælder også, hvis netforstærkningen sker af hensyn til større forbrugere eller producenter, der ligger udenfor bevillingsområdet. Mindre justeringer af anlægget i forbindelse med eksempelvis byfortætning vil derimod ikke falde ind
under bestemmelsen. Ligeledes vil forstærkninger af nettet, der ikke er begrundet i servicering af konkrete nye eller større forbrugere eller produktionssteder, falde uden for
reglen, herunder forstærkninger der gennemføres af hensyn til den almindelige udvikling i elforbruget. Investeringer i andre anlæg, som ikke er en del af nettet eller de tilhørende tekniske anlæg, f.eks. administrationsbygninger, er heller ikke omfattet. Der vil
være tilfælde, hvor dele af anlæg må betragtes som vedligeholdelse, og andre dele vil
være nødvendige nyinvesteringer. I medfør af § 70, stk. 2, vil klima- og energiministeren fastsætte nærmere retningslinjer for behandling af sådanne anlæg, herunder for fordeling af omkostninger og indtægter.
(...)

Energiklagenævnet har behandlet nytilslutninger efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 2, nr. 13, litra c.2
Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår:
I den forbindelse lægger tilsynet til grund, at nyudstykningen i 2006 omfattede 56 tilslutninger svarende til 0,5 % af klagers målere i 2006. Energitilsynet vurderer på denne
baggrund, at der er tale om en mindre justering af anlægget i forbindelse med almindelig byfortætning, og at der derfor ikke er tale om en nødvendig nyinvestering.
Efter idriftsættelsen i 2006 er antallet af nytilslutninger af boliger øget fra 56 til 324 tilslutninger, og det er oplyst, at den stedlige kommune forventer, at området kan få op til
355 tilslutninger, når området er fuldt udbygget.

2

Energiklagenævnets afgørelse af 12. maj 2014 (j.nr. 1011-13-93-17)
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Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at etableringen af den nye transformerstation med kabler, der blev idriftsat i 2006, er en nødvendig nyinvestering, jf.
indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 2, nr. 13, litra c. Nævnet har lagt vægt
på, at kommunen har planlagt, at området kan få op til 355 tilslutninger, når området er
fuldt udbygget. Selvom der i 2006 kun var sket 56 nytilslutninger, så lægger nævnet til
grund, at klager i 2006 idriftsatte og bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, og at der derfor var tale om et samlet projekt.

3 Vurdering
I forbindelse med den anlægsinvestering, som denne afgørelse omhandler,
har Hurup Elværk oplyst, at anlæggene blev idriftsat i perioden 2006 - marts
2008, og virksomheden har dermed foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. Sekretariatet for Energitilsynet behandler
derfor ansøgningen efter den på dispositionstidspunktet gældende indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004.
Hurup Elværk har for alle sine tre anlægsinvesteringer ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 13, litra c:
Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere
eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder.

For overskuelighedens skyld har sekretariatet foretaget en opdeling af bestemmelsen i nedenstående to kriterier:
i) En investering i et helt nyt forsyningsområde eller
ii) En væsentlig forstærkning af nettet, der er begrundet i forsyningen af nye
og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større
produktionssteder.
Det skal hertil bemærkes, at opdelingen i i) og ii) er foretaget af sekretariatet
og ikke fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra c.
Da ansøgningen indeholder tre forskellige investeringer, vil disse blive behandlet hver for sig i det følgende.
3.1 Anlægsinvestering i 2006, nyudstykning
For investeringen idriftsat i 2006 har virksomheden oplyst, at der er tale om
en investering i forbindelse med et nyt boligområde beliggende i forlængelse af virksomhedens forsyningsområde.
Af lokalplan nr. 4-13, kommuneplantillæg nr. 70, fra Sydthy Kommune
fremgår det, at der kan udstykkes op til 40 nye parcelhusgrunde. Virksom-
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heden har i sin ansøgning til sekretariatet angivet 30 målere i den økonomiske model og oplyst, at der muligvis kan komme et behov for yderligere 10
grunde.
Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til
nyudstykninger som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjemviste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstykninger. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at
Viby Net, udover de idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt vil udgøre 355.
Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets
fremtidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for
Hurup Elværk er tale om 30 nytilslutninger, og at der af kommunens lokalplan fremgår, at der alene er mulighed for yderligere 10 tilslutninger, vurderer sekretariatet, at der i dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger.
Sekretariatet bemærker, at virksomhedens 30 idriftsatte målere kun udgør
1,6 % af virksomhedens samlede antal målere i 2006. Hvis der i fremtiden
bliver tale om samlet 40 tilslutninger ville dette udgøre 2,2 % af virksomhedens samlede antal målere i 2006.
Taget i betragtning, at der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, betragter sekretariatet det nye boligområde som en mindre justering af virksomhedens samlede anlæg, der kan sammenlignes med almindelig byfortætning, som er det eksempel, der angives i lovbemærkningerne. Sekretariatet
vurderer derfor, at nyudstykningen ikke kan betragtes som et helt nyt forsyningsområde og finder dermed, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig
nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra
c.
3.2 Anlægsinvestering i 2007, forstærkning
For investeringen idriftsat i 2007 har virksomheden oplyst, at der er tale om
etablering af kabelfelter i en eksisterende transformerstation, benævnt
Idrætsvej, i forbindelse med tilslutningen af et nyt wellness center. Virksomheden har oplyst, at der tidligere lå en boldbane på grunden.
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Virksomheden har ved mail den 9. april 2015 oplyst, at investeringen ikke
fører til en øget kapacitet af nettet målt ved MVA. Derudover har Hurup Elværk oplyst, at der forventes en stigning på 70.000 kWh som følge af tilslutningen af wellness centeret.
Sekretariatet bemærker, at udgangspunktet i henhold til elforsyningslovens
§ 70, stk. 2, er at tarifferne ikke skal stige i forhold til 2004-niveau. Undtagelser hertil er nødvendige nyinvesteringer, hvor ”det må vurderes ud fra
det konkrete anlæg, hvorvidt der er tale om både nødvendig og væsentligt
øget kapacitet. Etablering af anlæg til forsyning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af meget store nye forbrugere eller større nye produktionsenheder
vil blive betragtet som væsentligt øget kapacitet.” jf. lovbemærkningerne til
elforsyningslovens § 70, stk. 3.
Da anlægsinvesteringen ikke er en investering i et helt nyt forsyningsområde, vurderer sekretariatet, at de for denne investering relevante krav for, at et
anlæg er af type c i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13
er, at det er en væsentlig forstærkning af nettet, der er begrundet i forsyningen af nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye
og/eller større produktionssteder.
Såfremt dette skal gælde, skal investeringen opfylde følgende:
i) Udgøre en væsentlig forstærkning af nettet, der
ii) Er begrundet i forsyningen af nye og/eller større forbrugere eller i aftag
af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder.
Det første kriterium, som skal være opfyldt i denne sammenhæng vedrører
væsentlighed af den forstærkning, som anlægget tilfører det eksisterende
net, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra c. Dette er kriterium i) ovenfor. Sekretariatet bemærker, at det af bemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår, at en væsentlig forstærkning af nettet skal
tilføre det samlede anlæg nødvendig ny og væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vurderer derfor investeringens væsentlighed ud fra den deraf afledte
kapacitetsstigning.
Som førnævnt har Hurup Elværk imidlertid oplyst, at investeringen ikke fører til en stigning i nettets kapacitet. Derfor vurderer sekretariatet, at investeringen ikke opfylder kriterie i) om væsentlighed af forstærkningen.
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Da både kriterium i) og ii) skal være opfyldt for, at en investering kan betragtes som en nødvendig nyinvestering af type c i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, og da sekretariatet ovenfor har vurderet, at kriterie i)
ikke er opfyldt, konkluderer sekretariatet, at investeringen ikke er en nødvendig nyinvestering af type c.
Sammenfattende er det sekretariatets vurdering, at anlægget ikke opfylder
kriteriet om væsentlighed af nettets forstærkning, og dermed ikke berettiger
en indtægtsrammeforhøjelse, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13,
litra c.
På baggrund af ovenstående sagsfremstilling og vurdering finder sekretariatet, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, nr. 13, litra c. Som følge
deraf afvises Hurup Elværks ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen
som følge af udvidelsen af transformerstationen Idrætsvej.
4 Afsluttende bemærkninger
Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Hurup Elværk
indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for,
at Hurup Elværk i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvestering ikke
har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart, der ikke er oplyst i forbindelse med sagsbehandlingen og dermed ikke er fratrukket anlægssummen. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummen, bortfalder denne afgørelse.
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden
kommer til at bidrage til finansieringen af projektet, skal dette dokumenteres
overfor sekretariatet uden unødig forsinkelse, så beløbene i afgørelsen kan
korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen
bortfalder, kan Hurup Elværk indgive en ny ansøgning om forhøjelse af
virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal Hurup Elværk skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret.
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at sekretariatet med denne afgørelse ikke afskriver sig fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens
§ 46.
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Klagevejledning
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet.
Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4
uger efter dette brev 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
formandens opgaver
indgivelse af klage
gebyr
oplysninger, der indgår i sagerne
afgørelser

Med venlig hilsen
Kirstine Brejning Skygebjerg
Fuldmægtig
Tlf. direkte 41 71 53 66

