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AFGØRELSE | AFSLAG OM FORHØJELSE AF KJELLERUP ELNETS 

REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF BRYDERE 

2006-2008 (16/00476, 16/00477 OG 16/00479) 
 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgninger fra Kjellerup 

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

ramme, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

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

rammebekendtgørelsen), som følge af idriftsættelse af brydere.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i 2015 modtaget tre ansøgninger fra Kjellerup 

Elnet vedrørende idriftsættelse af brydere i perioden 2006-2008 - 2006 (sagsnum-

mer 16/00479), 2007 (16/00476) og 2008 (16/00477).  

 

Vedlagt afgørelsen er retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Kjellerup Elnets idriftsæt-

telse af brydere i perioden 2006-2008 ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, stk. 1, nr. 13, litra a. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 
Kjellerup Elnet har ved mail af den 29. december 2015 ansøgt om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat brydere 

i perioden 2006-2008. Der er ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004 § 2, stk. 1, nr. 13, litra a. 

 

Kjellerup Elnet er ved mail af den 10. juni 2016 kommet med kommentarer efter 

spørgsmål fra sekretariatet til den oprindelige ansøgning. Det oplyses bl.a., at bry-

derne i allerhøjeste grad er nødvendige for anvendelsen af kabelnettet, at bryderne 

først er blevet udskiftet efter, at kablerne er blevet påsat spænding, og at Kjellerup 
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ikke tidligere har ansøgt for pågældende kabellægning, som man ikke ved, hvornår 

er foretaget. 

 

Ved mail af den 14. juli 2016 er Kjellerup Elnet kommet med yderligere oplysnin-

ger. Det oplyses, at man har valgt at idriftsætte en bryder årligt af budgetmæssige 

årsager. 

 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 18. august 2016 sendt afgørelsen i høring 

hos Kjellerup Elnet med en to ugers høringsfrist. 

 

Kjellerup Elnet afgav ikke høringssvar. 

 

 

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 nødvendige nyinvesteringer er 

defineret i indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e (i bkg. 

1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, litra a-e, og bkg. 1520/2014 § 2, stk. 1,nr. 13, litra a-

c). 

 

Ansøgningerne i denne afgørelse behandles efter indtægtsrammebkg. 1520/2004, 

da anlægsinvesteringerne er idriftsat i perioden 2006-2008, jf. indtægtsrammebkg. 

195/2016, § 35, stk. 3, og Kjellerup Elnet har i forbindelse med ansøgningen angi-

vet, at der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden d. 8. oktober 

2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2008.  

 

Kjellerup Elnet har oplyst, at virksomheden har idriftsat brydere i perioden 2006-

2008. Der er idriftsat en bryder pr. år. Idriftsættelsen af bryderne begrundes med, 

at man ikke udskiftede luftbryderne, da man engang inden 1. januar 2005 kabel-

lagde luftledningerne i området. Endvidere pointeres det, at luftbryderne udgjorde 

en fare for forsyningssikkerheden. Kjellerup Elnet har i den forbindelse ansøgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 

13, jf. § 2, stk. 1, nr. 13, litra a. 

 
Indtægtsrammebkg. 1520/2004 § 2, stk. 1, nr. 13, litra a, finder, at kabellægning, 

der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige hensyn, 

kan defineres som værende en nødvending nyinvestering, der kvalificerer til en 

forhøjelse af den ansøgende netvirksomheds reguleringspris, jf. bkg. 1520/2004 § 

13, stk. 1, nr. 1. 

 

Kjellerup Elnet har i forbindelse med ansøgningen samt efterfølgende oplyst under 

henvisning til forsyningssikkerhed, at der er tale om idriftsættelse af brydere, der 

har til formål at bryde nettet i opdelingssituationer. Dette eksempelvis i forbindel-
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se med ud- og indkobling af kabelfejl. Der er således ikke tale om kabellægning af 

luftledninger, jf. indtægtsrammebkg. § 2, stk. 1, nr. 13, litra a.  

 

Det er værd at bemærke, at brydernes - som oplyst af ansøger - høje grad af nød-

vendighed for anvendelsen af nettet synes begrænset henset til, at bryderne først 

installeres og idriftsættes år efter kabellægningen har fundet sted samt, at man 

vælger at idriftsætte en bryder pr. år fremfor samtidigt. 

 

Anlægsinvesteringerne kan således ikke defineres som værende nødvendige nyin-

vesteringer, der kvalificerer til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægts-

rammebkg. § 13, stk. 1, nr. 1.  

 

Afslutningsvis er det værd at gøre opmærksom på, at netvirksomheder som ud-

gangspunkt er forpligtede til at vedligeholde samt at om- og udbygge forsynings-

nettet i net-virksomhedens forsyningsområde i fornødent omfang. Dette fremgår af 

elforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

Endvidere er udgangspunktet i henhold til ELFOR-aftalen af d. 29. marts 2004
1

 

samt elforsyningslovens § 70, stk. 2, at tarifferne ikke skal stige i forhold til 2004-

niveau, hvor den pågældende oprindelige kabellægning under henvisning til det af 

ansøger oplyste var foretaget inden. Undtagelser hertil er de definerede nødvendi-

ge nyinvesteringer.  

 

Af elforsyningslovens § 20, stk. 1, samt i forlængelse heraf i lovbemærkninger 

(lov nr. 386) til § 70, stk. 4, er det endvidere beskrevet, at det forudsættes, at der  

løbende fra netvirksomhedernes side sker en vedligeholdelse, tilpasning og opda-

tering af anlæggene til et tidssvarende teknologisk niveau. Endvidere fremgår det, 

at vedligeholdelse, levetidsforlængelse af og reinvesteringer i distributionsnet, som 

primært udføres af hensyn til anlæggenes løbende drift ikke kan begrunde en 

forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme heller ikke selvom de foretagne in-

vesteringer i kraft af den teknologiske udvikling medfører en vis opgradering af 

anlægget. 

 

 

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. 

 

 

 

 
1 http://188.64.159.37/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/politiske_aftaler/elfor-aftale.pdf 
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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 

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  

 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 


