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AFGØRELSE | AFSLAG OM FORHØJELSE AF NAKSKOV ELNETS 

REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING AF OLIEKABLER 

(15/12049, 15/12124, 15/12125, 16/00657  

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgninger fra Nakskov El-

net A/S (herefter Nakskov Elnet) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme 

som følge af udskiftning af oliekabler, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195 af 4. april 2016 

§ 15, stk. 1 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016).  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i 2015 modtaget fire ansøgninger fra Nakskov 

Elnet vedrørende kabellægning af luftledninger. Det drejer sig om kabellægninger 

idriftsat i 2011 (sagsnummer 15/12049), 2012 (15/12124), 2013 (15/12125) og 

2014 (16/00657).  

 

Denne afgørelse behandler alle fire ansøgninger, da de alle drejer sig om udskift-

ning af oliekabler med pex-kabler.   

 

Vedlagt afgørelsen er retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nakskov Elnets foretagne 

anlægsinvesteringer i udskiftning af oliekabler idriftsat i perioden fra 2011 til 2014 

ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 

2, stk. 1, nr. 20, litra c.  

 

Der træffes endvidere også afgørelse om, at de i forbindelse med udskiftningen af 

oliekablerne foretagne ændringer i tilknyttede anlæg ikke kvalificerer som væren-

de en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebkg. 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, 

litra e, da der ikke er tale om et nyt net. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Nakskov Elnet har ved mails af den 16. december 2015 (15/12049), d. 17. decem-

ber 2015 (15/12124 og 15/12125) og d. 31. december 2015 (16/00657) ansøgt om 
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forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, jf. indtægtsrammebkg. 195/2016 § 

15, stk. 1, som følge af, at virksomheden har udskiftet oliekabler i perioden fra 

2011 til 2014. Der er ansøgt under henvisning til indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra c samt indtægtsrammebkg. 195/2016,  § 2, stk. 1, 

nr. 20, litra e, for så vidt angående tilknyttede anlæg. 

 

I mail af d. 31. december 2015 pointeres det, at udskiftning af oliekabler bør lige-

stilles med udskiftning af luftledninger. Det pointeres endvidere, at der tale om 

udskiftning til fordel for en ny og mere driftsikker teknologi, og at hensynet til den 

fremtidige forsyningssikkerhed er den væsentligste årsag til udskiftningen. 

 

D. 27. januar 2016 uddybes ansøgningerne telefonisk, hvor der forklares, at olie-

kablerne er en forældet teknologi, der kræver meget påfyldning af olie, da der 

siver olie ud fra kablerne. Påfyldes der ikke olie, risikerer man kortslutning. Det er 

således af hensyn til forsyningssikkerheden, at kablerne udskiftes. 

 

Ved mail af den 1. marts 2016 bekræftes, at der primært ansøges efter indtægts-

rammebkg. 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra c, omhandlende kabellægning af luft-

ledninger. 

 

Ved mail af d. 27. marts 2016 bekræftes, at anlægsinvesteringen i 2014 i udskift-

ningen af oliekabler er lig de ansøgte anlægsinvesteringer i 2011-2013, hvorfor de 

afgivne spørgsmål og svar for disse også er dækkende for anlægsinvesteringen i 

2014. 

 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 28. juni 2016 sendt afgørelsen i høring hos 

Nakskov Elnet med en 4 ugers høringsfrist. 

 

Nakskov Elnet afgav høringssvar, hvor det tog afgørelsen til følge. 

 

 

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. 

 

Nakskov Elnet har oplyst, at virksomheden har udført udskiftning af oliekabler i 

perioden fra 2011 til 2014 af hensyn til forsyningssikkerheden, da de ældre olie-

kabler vurderedes at være en forældet løsning samt, at risikoen for forurening her-

fra og nedbrud i nettet var for høj og således ville blive formindsket med udskift-

ning til pex-kabler. Nakskov Elnet har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af 

reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 1, jf. 2, 

stk. nr. 20, litra c. 
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Anlægsinvesteringerne behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, 

jf. indtægtsrammebkg. 195/2016, § 35, stk. 2. Nakskov Elnet har oplyst, at virk-

somheden ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. ok-

tober 2008 for anlægsinvesteringerne.  

 

Ad litra c 

For anlægsinvesteringerne i udskiftning af oliekabler i perioden fra 2011 til 2014 

er der ansøgt efter indtægtsrammebkg. 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra c. Dette 

særskilt bekræftet ved mail af 1. marts 2016. 

 

Indtægtsrammebkg. 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra c, finder, at kabellægning af 

luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden, kan defineres 

som værende en nødvending nyinvestering, der kvalificerer til en forhøjelse af den 

ansøgende netvirksomheds reguleringspris, jf. bkg. 1520/2004 § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Nakskov Elnet har i forbindelse med ansøgningen samt efterfølgende oplyst under 

henvisning til forsyningssikkerhed, at der er tale om udskiftning af oliekabler til 

fordel for nyere kabler, der ikke kræver påfyldning af olie samt med mindre sand-

synlighed for nedbrud. Der er således ikke tale om kabellægning af luftledninger, 

jf. indtægtsrammebkg. § 2, stk. 1, nr. 20, litra c.  

 

Anlægsinvesteringerne kan således ikke defineres som værende nødvendinge 

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

rammebkg. § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Det er i forlængelse heraf værd at nævne, at netvirksomheder som udgangspunkt 

er forpligtede til at vedligeholde samt at om- og udbygge forsyningsnettet i net-

virksomhedens forsyningsområde i fornødent omfang. Dette fremgår af elforsy-

ningslovens § 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. Undtagelser hertil er de definerede nødvendige nyinvesteringer. Disse 

nødvendige nyinvesteringer skal tilføre netvirksomhedens samlede anlæg nødven-

dig og væsentlig øget kapacitet og ydeevne eller være en væsentlig ændring i den 

overordnede netstruktur nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden for at kva-

lificere til forhøjelse. 

 

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 for-

højelse af virksomhedens indtægtsramme – heller ikke selvom de foretagne inve-

 
1 http://188.64.159.37/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/politiske_aftaler/elfor-aftale.pdf 
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steringer i kraft af den teknologiske udvikling medfører en vis opgradering af an-

lægget. 

 

Ad litra e 

Indtægtsrammebkg. 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra e, finder, at udskiftning eller 

ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nød-

vendig for anvendelsen af det nye kabelnet, kan defineres som værende en nød-

vendig nyinvestering, der kvalificerer til en forhøjelse af den ansøgende netvirk-

somheds reguleringspris, jf. bkg. 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Da den foretagne udskiftning af oliekabler ikke kvalificeres som værende en nød-

vendig nyinvestering, og der således ikke er tale om et nyt net, jf. indtægtsramme-

bkg. § 2, stk. 1, nr. 20, litra e, der kræver udskiftning eller ændring af tilknyttede 

anlæg for benyttelsen heraf, kan anlægsinvesteringen heller ikke kvalificeres som 

en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 2, 

stk. 1, nr. 18, litra e. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 
Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Nakskov 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". 
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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 

 

 

 
 


