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Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgninger fra Nibe Elforsy-

ning Net a.m.b.a. (herefter Nibe Elforsyning) om forhøjelse af virksomhedens 

indtægtsramme som følge af udskiftning af oliekabler, jf. bekendtgørelse om ind-

tægtsrammer 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 tre ansøgninger fra Nibe El-

forsyning vedrørende kabellægning af luftledninger. Det drejer sig om kabellæg-

ninger idriftsat i 2007 (sagsnummer 16/00480), 2009 (16/00481) og 2011 

(16/00482).  

 

Denne afgørelse behandler de to ansøgninger fra 2007 og 2009, da disse begge 

drejer sig om udskiftning af oliekabler med pvc-kabler. Sagsnr. 16/00482 ang. 

kabellægning af luftledninger i 2011 behandles særskilt.  

 

Vedlagt afgørelsen er retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nibe Elforsynings foretag-

ne anlægsinvesteringer idriftsat i 2007 og 2009 ikke er nødvendige nyinvesterin-

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

indtægtsrammebkg. 1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, litra c og e.  

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 
Nibe Elforsyning har ved mail af den 31. december 2015 ansøgt om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har udskiftet olie-

kabler i 2007 og 2009.  
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Der er for anlægsinvesteringen i 2007 ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004 § 2, stk. 1, nr. 13, litra a, og for anlægsinvesteringen idriftsat i 2009 

ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, litra c og 

e. 

 

Nibe Elforsyning er ved mail af den 7. marts 2016 kommet med yderligere kom-

mentarer efter spørgsmål fra Sekretariatet til den oprindelige ansøgning. Det oply-

ses bl.a., at der er tale om udskiftning af oliekabler med pvc-kabler, og at dette 

sker under hensyn til forsyningssikkerheden. 

 

I mail af den 4. april 2016 er Nibe Elforsyning revisionsselskabet PwC kommet 

med yderligere beskrivelse af oliekablernes forældede teknologi og hvilke proble-

mer, det kan føre med sig – eksempelvis at oliekablerne i mange tilfælde ikke er 

tætte, hvorfor der er risiko for forurening og nedbrud i nettet ved kortslutninger. 

 

 

HØRING 

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

Nibe Elforsyning med en 4 ugers høringsfrist. 

 

Nibe Elforsyning 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). 

 

Nibe Elforsyning har oplyst, at virksomheden har udført udskiftning af oliekabler i 

2007 og 2009 af hensyn til forsyningssikkerheden, da de ældre oliekabler vurdere-

des at være en forældet løsning samt, at risikoen for forurening herfra og nedbrud i 

nettet var for høj og således ville blive formindsket med udskiftning til pvc-kabler. 

Nibe Elforsyning har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen 

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

samt indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2011 § 15, stk. 1, jf. 2, stk. nr. 18, litra c 

og e. 

 
Anlægsinvesteringen i 2007 behandles efter bkg. 1520/2004, da anlægsinvesterin-

gen er idriftsat i 2007, jf. indtægtsrammebkg. 195/2016, § 35, stk. 3, og Nibe el-

forsyning har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der er foretaget bindende 

økonomiske dispositioner inden d. 8. oktober 2008. Anlægsinvesteringen idriftsat i 

2009 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. indtægtsram-

mebkg. 195/2016, § 35, stk. 4. Nibe Elforsyning har oplyst, at virksomheden ikke 
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har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 for 

anlægsinvesteringen idriftsat i 2009.  

 

 

Ad anlægsinvestering idriftsat i 2007 (16/00480) 

Som tidligere angivet er der for den i 2007 foretagne anlægsinvestering søgt efter 

indtægtsrammebkg. 1520/2004 § 2, stk. 1, nr. 13, litra a, der finder, at kabellæg-

ning, 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. 

 

Nibe Elforsyning har i forbindelse med ansøgningen oplyst under henvisning til 

forsyningssikkerhed, at der er tale om udskiftning af oliekabler til fordel for nyere 

kabler, der er mindre forurenende samt med mindre sandsynlighed for nedbrud. 

 

Som udgangspunkt er netvirksomheder forpligtede til at vedligeholde samt at om- 

og udbygge forsyningsnettet i netvirksomhedens forsyningsområde i fornødent 

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

 

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. 

 

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. Ydermere omfatter det også 

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

forsyningssikkerheden. 

 

Af 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 opdatering af anlæggene til et tidssvarende teknologisk niveau. End-

videre 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 investeringer i kraft af den teknologiske udvikling medfører en vis 

opgradering af anlægget. 

 

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,  vurderes det, at den 

foretagne anlægsinvestering, hvor i forvejen installerede oliekabler udskiftes med 

nyere kabler, ikke kan kvalificeres som værende en væsentlig ændring i den over-

ordnede netstruktur nødvendig for at sikre forsyningssikkerheden. Dette er be-

 
1 http://188.64.159.37/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/politiske_aftaler/elfor-aftale.pdf 
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grundet i, at der ikke sker en ændring i den overordnede netstruktur ved udskift-

ningen.  

 

Dette vurderes også at være i overensstemmelse elforsyningslovens § 20, stk. 1, 

samt lovbemærkningerne til § 70, stk.4, hvor det samstemmende fremgår, at net-

virksomhederne er forpligtede til at vedligeholde samt om- og udbygge forsy-

ningsnettet i fornødent omfang til tidssvarende teknologisk niveau. 

 

Anlægsinvesteringen vurderes derfor at være en vedligeholdelse, der udføres af 

hensyn til anlæggets løbende drift, jf. ansøgers forklaring om minimering af mu-

ligheden for nedbrud i nettet ved udskiftningen af oliekablerne til fordel for pvc-

kabler, og således en del af ansøgers generelle vedligeholdelses-forpligtigelse. 

 

Ad anlægsinvesteringen idriftsat i 2009 (16/00481) 

For anlægsinvesteringen idriftsat i 2009 er der ansøgt efter indtægtsrammebkg. 

1294/2009 § 2, stk. 1, nr. 18, litra c og e.  

 

Indtægtsrammebkg. 1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, 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. 

 

Indtægtsrammebkg. 1294/2010 § 2, stk. 1, nr. 18, litra e, finder, at udskiftning 

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

nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet, kan defineres som værende en 

nødvendig nyinvestering, der kvalificerer til en forhøjelse af den ansøgende net-

virksomheds reguleringspris, jf. bkg. 1294/2010 § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Nibe Elforsyning har i forbindelse med ansøgningen oplyst under henvisning til 

forsyningssikkerhed, at der er tale om udskiftning af oliekabler til fordel for nyere 

kabler, der er mindre forurenende samt med mindre sandsynlighed for nedbrud. 

Der er således ikke tale om kabellægning af luftledninger, jf. indtægtsrammebkg. § 

2, stk. 1, nr. 18, litra c. Anlægsinvesteringen kan således ikke defineres som væ-

rende en nødvending nyinvestering, der kvalificerer til en forhøjelse af regule-

ringsprisen, jf. indtægtsrammebkg. § 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
2
 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 nødvendig og væsentlig øget kapacitet og ydeevne eller være en 

væsentlig ændring i den overordnede netstruktur nødvendige for at sikre forsy-

ningssikkerheden for at kvalificere til forhøjelse. 

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

steringer i kraft af den teknologiske udvikling medfører en vis opgradering af an-

lægget. 

 

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. 18, litra e, der kræver udskiftning eller ændring af tilknyttede 

anlæg for benyttelsen heraf, kan anlægsinvesteringen heller ikke kvalificeres som 

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

stk. 1, nr. 18, litra e. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 
Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Nibe Elforsyning 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 


