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AFGØRELSE | AFSLAG OM FORHØJELSE AF KJELLERUP ELNET 

A/S’ REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVE-

STERINGER  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra Kjellerup 

Elnet A/S (herefter Kjellerup Elnet) om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægts-

rammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 

195/2016 af 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016). 

 

Denne afgørelse vedrører Kjellerup Elnets ansøgning om forhøjelse af regule-

ringspris på baggrund af fire idriftsatte forstærkninger:  

 

 Vandværksvej - idriftsat i 2007 

 Steens Møbler - idriftsat i 2009 

 Daxter idriftsat - i 2009 

 Digterparken - idriftsat i 2010 

 

Vedlagt afgørelsen er retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

 

AFGØRELSE  

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Kjellerup Elnet A/S’ fore-

tagne anlægsinvesteringer idriftsat i 2007-2010 ikke er nødvendige nyinvesterin-

ger, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, stk. 1, nr. 13, litra c, og 

1294/2010 § 2, stk., 1, nr. 18, litra a.  

 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Vandværksvej (16/00475) 

Kjellerup Elnet ansøgte den 29. december 2015 om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af, at virksomheden har foretaget en forstærkning idrift-

sat i 2007 på Vandværksvej.  

 

Der er tale om idriftsættelse af 3,8 km 10 kV-kabel og en transformer. 
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Kjellerup Elnet oplyste i ansøgningen, at forstærkningen af kabel blev foretaget af 

hensyn til forsyningssikkerheden i et eksisterende industriområde, hvor belastnin-

gen i nettet var tæt på det maksimalt tilladte.  

 

Det fremgik endvidere af ansøgningen, at investeringen ville mindske belastningen 

på det eksisterende kabel samt sikre forsyning via en ringforbindelse ved evt. ud-

fald af det eksisterende kabel.  

 

Endeligt fremgik det af ansøgningen, at der i forbindelse med investeringen ikke 

var foretaget samgravning med tredjepart eller koncernforbundet virksomhed 

samt, at der heller ikke var foretaget reinvesteringer i nettet i forbindelse med an-

lægsinvesteringen. 

 

I mail af den 10. februar 2017 bekræftede selskabet, at investeringen var foretaget 

for at forstærke eksisterende kabler, som i perioder var tæt på at overbelastes. Det 

oplystes, at det øgede effektbehov omkring 2006 som følge heraf var på 0,03-

0,05MVA. 

 

Kjellerup Elnet oplyste ydermere, at investeringen skabte en effektstigning i nettet 

på 0,04 MVA. Dog blev der aldrig behov for det øgede effektbehov, da effektbe-

hovet i den efterfølgende periode faldt kraftigt grundet finanskrisen 

 

Den samlede kapacitet i hele virksomhedens net i 2007 var på 28,215 MVA. 

 

Slutteligt oplystes det, at anlægsinvesteringen ikke medførte en stigning i den le-

verede mængde el i nettet. 

 

 

Steens Møbler (16/00473) 

Kjellerup Elnet ansøgte den 29. december 2015 om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af, at virksomheden har foretaget en forstærkning idrift-

sat i 2009 på baggrund af, at en industrikundes (”Steens Møbler”) tilkoblede et 

spåndsugeanlæg. 

 

Der var tale om idriftsættelse en transformer. 

 

Kjellerup Elnet oplyste i ansøgningen, at der ikke blev foretaget bindende økono-

miske dispositioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen. 

 

Det fremgik af ansøgningen, at der i forbindelse med investeringen ikke blev fore-

taget samgravning med tredjepart eller koncernforbundet virksomhed samt, at der 

heller ikke var foretaget reinvesteringer i nettet i forbindelse med anlægsinveste-

ringen. 

 

Kjellerup Elnet oplyste i mail af den 10. februar 2017, at der i nettet var et øget 

effektbehov på 0,2 MVA på baggrund af det tilkoblede spåndsugeanlæg, og an-

lægsinvesteringen medførte en reel effektstigning i nettet på 1 MVA 
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Det oplystes endvidere, at den samlede kapacitet på tidspunktet for anlægsinveste-

ringen i Kjellerups net var 28 MVA. 

 

 

Daxter (16/00472) 

Kjellerup Elnet ansøgte den 29. december 2015 om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af, at virksomheden havde foretaget en forstærkning 

idriftsat i 2010.  

 

Der var tale om idriftsættelse af 0,25 km 0,4 kV kabel, et kabelskab og en trans-

former 

 

Kjellerup Elnet oplyste i ansøgningen, at der ikke blev foretaget bindende økono-

miske dispositioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen. 

 

I ansøgningen fremgik det, at investeringen udgjorde en nyudstykning i forbindel-

se med forsyning til et nyt industriområde i forlængelse af Kjellerup Elnets eksi-

sterende forsyningsområde. 

 

Af ansøgningen fremgik det endeligt, at der i forbindelse med investeringen ikke 

var foretaget samgravning med tredjepart eller koncernforbundet virksomhed, 

samt, at der heller ikke var foretaget reinvesteringer i nettet i forbindelse med an-

lægsinvesteringen. 

 

I mail af den DATO oplyste virksomheden, at det øgede effektbehov i nettet som 

følge af nyudstykningen var cirka 1000 ampere, og at anlægsinvesteringen med-

førte en reel effektstigning i nettet på 0,63 MVA. 

 

Det oplystes endvidere, at den samlede kapacitet på tidspunktet for anlægsinveste-

ringen i Kjellerups net var 30,105 MVA. 

 

 

Digterparken (16/00474) 

Kjellerup Elnet ansøgte den 29. december 2015 om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af, at virksomheden foretog en forstærkning i 2010.  

 

Der var tale om idriftsættelse af 2,1 km. 10 kV-jordkabel. 

 

Kjellerup Elnet oplyste i ansøgningen, at der ikke blev foretaget bindende økono-

miske dispositioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen. 

 

Af ansøgningen fremgik det, at investeringen udgjorde en forstærkning i forbin-

delse med en allerede etableret tilslutning for området ”Digterparken”. Et område, 

hvor der foreløbigt var tilsluttet 70 parceller. Der var dog forventning om, at der 

fremtidigt ville være 100 parceller tilsluttet. 

 

Endeligt fremgik det af ansøgningen, at der i forbindelse med investeringen ikke 

var foretaget samgravning med tredjepart eller koncernforbundet virksomhed 
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samt, at der heller ikke var foretaget reinvesteringer i nettet i forbindelse med an-

lægsinvesteringen. 

 

I mail af den 10. februar 2017 bekræftede selskabet, at anlægsinvesteringen blev 

foretaget for at forstærke forsyningen af i et tidligere nyudstykket område Digter-

parken, da det eksisterende kabel i perioder var tæt på at overbelastes pga. øget 

aftag herfra. Det øgede effektbehov i nettet som følge heraf var på 0,3 MVA, og at 

anlægsinvesteringen medførte en reel effektstigning i nettet på 0,63MVA. 

 

Det oplystes endvidere, at den samlede kapacitet på tidspunktet for anlægsinveste-

ringen i Kjellerups net var 28,845 MVA. 

 

I mail af den 10. februar 2017 fremsendtes også lokalplan for området 

 

Selve anlægsinvesteringen for den ansøgte forstærkning til forsyning af Digterpar-

ken medførte ikke en stigning i den leverede mængde el. 

 

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 18. maj 2017 sendt afgørelsen i høring hos 

Kjellerup Elnet A/S med høringsfrist senest d. 7. juni 2017. 

 

Kjellerup Elnet afgav ikke høringssvar. 

 

 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

I det følgende vurderes Kjellerup Elnet ansøgninger enkeltvis.  

 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at netvirksomheden generelt er forpligtet 

til at vedligeholde samt udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent 

omfang, jf. elforsyninglovens § 20, stk. 1, nr. 1. 

 

Desuden bemærker sekretariatet, at nødvendige nyinvesteringer skal forstås alene 

som 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, jf. lovbemærkninger til § 70, stk. 3, jf. L 386/2009: 

 
”Nødvendige nyinvesteringer omfatter alene investeringer, hvor det samlede anlæg tilføres nød-

vendig ny og væsentligt øget kapacitet, eller hvor investeringen omhandler væsentlige omlæg-

ninger 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 forsyningssik-

kerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn. 

Det må vurderes ud fra det konkrete anlæg, hvorvidt der er tale om både nødvendig og væsent-

ligt 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 
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større nye produktionsenheder vil blive betragtet som væsentligt øget kapacitet. Dette gælder og-

så, hvis netforstærkningen sker af hensyn til større forbrugere eller producenter, der ligger uden-

for 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 gen-

nemføres af hensyn til den almindelige udvikling i elforbruget.” 

 

 

Vandværksvej 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris som 

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

rammebekendtgørelser 195/2016, § 12, stk.1, nr. 1. De nødvendige nyinvesterin-

ger er defineret i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra 

a-e. 

 

Ansøgning behandles efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhe-

der og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 1520/2004 af 23. december 2004 

(herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), da den ansøgte anlægsinvestering er 

idriftsat i 2007 og virksomheden derfor også foretaget bindende økonomiske di-

spositioner inden den 8. oktober 2008, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 

§ 35, stk. 3. 

 

Kjellerup Elnet ansøger om at få godkendt anlægsinvestering som en nødven-

dig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, 

stk. 1, nr. 13, litra c, hvoraf det fremgår:  

 
13) Nødvendige nyinvesteringer: 

[…] 

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. 
 

Ansøger har omkring anlægsinvesteringen oplyst, at der er tale om en forstærkning 

af forsyningen i et eksisterende industriområde, hvor belastningen i nettet var tæt 

på det maksimalt tilladte.  

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at investeringen ville mindske belastningen 

på det eksisterende kabel samt sikre forsyning via en ringforbindelse ved evt. ud-

fald af det eksisterende kabel. 

 

Sekretariatet vurderer på baggrund heraf, at der for det første således ikke er tale 

om en investering i et helt nyt område, da der er tale om et eksisterende område, 

hvortil man blot ønsker at forstærke forsyningen. For det andet er der ikke tale om 

en forstærkning begrundet i forsyning af nye eller større forbrugere eller aftag fra 

nye og/eller større produktionssteder – der er blot tale om en investering begrundet 

i hensyn til generel forsyningssikkerhed.  

 

Anlægsinvesteringen kan således ikke defineres som værende en nødvendig nyin-

vestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 13, litra c, der kan 
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kvalificere til at hæve virksomhedens reguleringspris eller rådighedsbeløb, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 13, stk. 1, nr. 1. 

 

 

Steens Møbler 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris som 

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

rammebekendtgørelser 195/2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), § 12, 

stk.1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e. 

 

Ansøgningerne behandles efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-

somheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195/2016, da virksomhe-

den ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 

2008, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, og da anlægsinve-

steringen er idriftsat i 2010. 

 

Kjellerup Elnet ansøger om at få godkendt anlægget som en nødvendig nyin-

vestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, 

hvoraf det fremgår: 
20) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 10, efter den 1. januar 2005, og 

som omfatter følgende: 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-

steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

Ansøger har omkring anlægsinvesteringen oplyst, at der er tale om, at virksomhe-

den har foretaget en forstærkning af nettet på baggrund af, at en industrikundes 

(”Steens Møbler”) tilkobling af et spåndsugeanlæg. Man idriftsatte derfor en 

0,4/10 kV-transformer. 

 

Sekretariatet vurderer på baggrund heraf, at der for det første ikke således ikke er 

tale om en investering i et helt nyt område, da der er tale om et eksisterende forsy-

ningsområde og en eksisterende industrikunde, hvis tilslutning af et spåndsugean-

læg krævede forstærkning af nettet. Der er således ikke tale om investering i et nyt 

forsyningsområde eller tilslutning af en ny stor forbruger eller produktionsenhed.  

 

Anlægsinvesteringen kan således ikke defineres som værende en nødvendig nyin-

vestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, der kan 

kvalificere til at hæve virksomhedens reguleringspris eller rådighedsbeløb, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

 

Daxter 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris som 

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

rammebekendtgørelser 195/2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), § 12, 

stk.1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e. 
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Ansøgningerne behandles efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-

somheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195/2016, da virksomhe-

den ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 

2008, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, og da anlægsinve-

steringen er idriftsat i 2010. 

 

Kjellerup Elnet ansøger om at få godkendt anlægget som en nødvendig nyin-

vestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, 

hvoraf det fremgår: 
20) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 10, efter den 1. januar 2005, og 

som omfatter følgende: 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-

steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

Kjellerup Elnet har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen 

bestod af klargøring muligt nyt indsutriområde i forlængelse af Kjellerup Elnets 

forsyningsområde. Dog blev der kun tilsluttet en forbruger – og at der ikke umid-

delbart forventes yderligere tilsutninger. Virksomheden har endvidere angivet, at 

effektbehovet som følge af tilslutningen var cirka 1000 ampere. Effektstigningen 

efter idriftsættelsen var på 0,63 MVA og nettets samlede kapacitet før investe-

ringen var 30,105 MVA.  

 

Kjellerup Elnets idriftsatte forstærkning vurderes derfor ikke at tilføre Kjellerup 

Elnets samlede anlæg den nødvendige øgede kapacitet eller ydeevne, henset til 

effektbehovet i nettet samt den reele effektstigning som følge af idriftsættelsen af 

anlægsinvesteringen.  

 

Anlægsinvesteringen kan således ikke defineres som værende en nødvendig nyin-

vestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, der kan 

kvalificere til at hæve virksomhedens reguleringspris eller rådighedsbeløb, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

 

Digterparken 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris som 

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

rammebekendtgørelser 195/2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), § 12, 

stk.1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e. 

 

Ansøgningerne behandles efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-

somheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195/2016, da virksomhe-

den ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 

2008, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, og da anlægsinve-

steringen er idriftsat i 2010. 
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Kjellerup Elnet ansøger om at få godkendt anlægget som en nødvendig nyin-

vestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, 

hvoraf det fremgår: 
20) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 10, efter den 1. januar 2005, og 

som omfatter følgende: 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-

steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-

ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

Kjellerup Elnet har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen 

bestod af forstærkning af området ”Digterparken” med eksisterende 70 tilsluttede 

parceller, da det eksisterende og idriftsatte kabel i området var tæt på at overbela-

ste. Virksomheden angav, at effektbehovet i nettet var 0,3 MVA. Effektstigningen 

i nettet efter idriftsættelsen var på 0,63 MVA og nettets samlede kapacitet før 

idriftsættelsen af anlægsinvesteringen var 28,845 MVA.  

 

Henset til, at der er tale om forstærkning af nettet i et forvejen spændingssat områ-

de, således ikke et nyt forsyningsområde, og at der ikke er tale om tilslutning af 

konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, vurderer sekretaria-

tet, at der ikke er tale om en anlægsinvestering, der kan kvalificeres som en nød-

vendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 20, litra a. 

 

Kjellerup Elnets idriftsatte forstærkning vurderes derfor ikke at tilføre Kjellerup 

Elnets samlede anlæg den nødvendige øgede kapacitet eller ydeevne.  

 

Anlægsinvesteringen kan således ikke defineres som værende en nødvendig nyin-

vestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, der kan 

kvalificere til at hæve virksomhedens reguleringspris eller rådighedsbeløb, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Kjellerup 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 altid 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. 
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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, at 

afgørelsen er modtaget. Klagen kan sendes til: 

 

Energiklagenævnet 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 33 95 57 85 

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 

 

Niels Outzen Jensen 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 53 64 

noj@energitilsynet.dk 
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