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REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF NYT HO-

VEDKABEL (16/00483) 
 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgninger fra Nibe Elforsy-

ning Net a.m.b.a., cvr.nr. 6881 2828, (herefter Nibe Elforsyning) om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme som følge af idriftsættelsen af nyt hovedkabel, jf. 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-

onsvirksomheder, nr. 195 af 4. april 2016 § 15, stk. 1 (herefter indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016).  

 

Vedlagt afgørelsen er retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

AFGØRELSE 

 

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

ne anlægsinvestering i 2014 ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelse 195/2016, § 2, stk. 1, nr. 20, litra a.  

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Nibe Elforsyning har ved mail af den 30. december 2015 ansøgt om forhøjelse af 

virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden i 2014 har anlagt 

0,74 km nyt/nye hovedkabel/hovedkabler mellem eksisterende kabelska-

be/transformerstationer. Den foretagne anlægsinvestering forventedes ikke at med-

føre en permanent stigning i virksomhedens leverede mængde el. 

 

Der er for anlægsinvesteringen oprindeligt ansøgt efter indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, litra b. Dette blev dog efterfølgende ved mail af 

2. juni 2016 ændret til, at der blev ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, litra a. 

 

I mailen af 2. juni 2016 korrigerede og uddybede Nibe Elforsyning desuden den 

oprindeligt indsendte ansøgning af 30. december 2015. Der blev udover ændringen 
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af hvilket litra, der blev ansøgt efter, også angivet, at der i forbindelse med ansøgte 

anlægsinvestering var investeret i nye kabelskabe, samt at samgravningsentrepre-

nøren var HEF Energiteknik A/S, og at samgravningsparterne var HEF Net A/S og 

HEF Fibernet A/S.   

 

Den 10. august 2016 besvarer ansøger via e-mail spørgsmål til ansøgningen frem-

sendt af Sekretariatet for Energitilsynet. Der blev bl.a. gjort opmærksom på, at 

ansøger var af den overbevisning, at den fremsendte ansøgning skal behandles 

efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Derudover blev der også gjort op-

mærksom på, at der for den ansøgte anlægsinvestering var kabellagt et nyt 0,4 kV-

kabel og ikke udskiftet/demonteret luftledning. 

 

I mail af 7. oktober 2016 bekræftede Morten Degn fra Nibe Elforsyning, at den 

ansøgende virksomhed er Nibe Elforsyning Net A.m.b.a., cvr.nr. 6881 2828, og 

ikke Nibe Elforsyning Elsalg A/S, cvr.nr. 2524 4753, som angivet oprindeligt i 

ansøgning af 30. december 2015. 

 

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 1. marts 2017 sendt afgørelsen i høring hos 

Nibe Elforsyning med en 2 ugers høringsfrist. 

 

PwC fremsendte på vegne af Nibe Elforsyning høringssvar den 3. marts 2017, 

hvori man tog fremsendte udkast til afgørelse til efterretning.  

 

 

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. 

335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, litra a-e). 

 

Nibe Elforsyning har oplyst, at virksomheden har idriftsat nyt 0,74 km 0,4 kV-

kabel for at øge forsyningssikkerheden i bevillingsområdet. Det idriftsatte, nye 

kabel er anlagt mellem eksisterende kabelskabe/transformerstationer. Nibe Elfor-

syning har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, litra a. 

 
Ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, der har 

virkning fra 1. januar 2011, da idriftsættelsesdatoen for anlægsinvesteringen ligger 

efter denne dato. PwC har på vegne af Nibe Elforsyning ved mail af d. 10. august 

2016 påpeget, at ansøgningen skal behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011. Hertil er det værd at bemærke, at indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 blev ophævet med indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, jf. § 35, stk. 

2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. De relevante bestemmelser er desu-
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den enslydende i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016.  

 

Indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, finder, at nye 

anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. 

investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større 

byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere 

eller produktionsenheder, kan defineres som værende en nødvending nyinveste-

ring, der kvalificerer til en forhøjelse af den ansøgende netvirksomheds regule-

ringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Nibe Elforsyning har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der som følge af 

investeringen ikke forventes en stigning i den leverede mængde (kWh). Det er 

endvidere angivet, at der ikke er tale om etablering af nyt forsyningsområde eller 

tilslutning af en konkret meget stor ny forbruger. 

 

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. 

 

Endvidere er netvirksomhederne som udgangspunkt forpligtede til at vedligeholde 

samt at om- og udbygge forsyningsnettet i netvirksomhedens forsyningsområde i 

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

 

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. Dette er gentaget i indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a.  

 

Under henvisning til det af virksomheden oplyste omkring bl.a. forventet stigning 

i leveret mængde, samt at der ikke er tale om etablering af nyt forsyningsområde 

eller tilslutning af en konkret meget stor ny forbruger – der er blot tale om et nyt 

hovedkabel mellem i forvejen idriftsatte transformerstationer og kabelskabe i et i 

forvejen etableret el-net - vurderes anlægsinvesteringen ikke at være et nyt anlæg, 

der medfører den nødvendige øgede kapacitet eller ydeevne, hvorfor investeringen 

ikke kan kvalificeres som en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendt-

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

 

Henset til at Nibe Elforsyning af flere omgange henviser til øget forsyningssikker-

hed som begrundelse for deres anlægsinvestering - som ikke er et krav efter den 

ansøgte indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, men 

derimod er et krav i indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 20, litra b - sy-

nes det at være på sin plads at gøre opmærksom på, at det er væsentlige ændringer 

i den overordnede netstruktur, jf. transmissionskapacitet, der er nødvendige for at 

sikre forsyningssikkerheden, der kan kvalificeres som en nødvendig nyinvestering.  

 

 
1 http://188.64.159.37/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/politiske_aftaler/elfor-aftale.pdf 
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Afslutningsvis bemærkes det, at det samstemmende af elforsyningslovens
2
 § 20, 

stk. 1, nr. 1, samt lovbemærkningerne til § 70, stk.4, fremgår, at netvirksomheder-

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

dent omfang, herunder foretage mindre justeringer af anlægget samt forstærke 

nettet på grund af den almindelige udvikling i elforbruget. Den ansøgte anlægsin-

vestering synes således mere ud fra det oplyste at have karakter af almindelig ud-

bygning af nettet. 

 

 

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 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 

 
2 Lovbkg. Nr. 418 af den 25. april 2016 ”Lov om elforsyning” 

mailto:ekn@ekn.dk
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gebyr 

oplysninger, der indgår i sagerne 

afgørelser 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Outzen Jensen (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5364 

noj@energitilsynet.dk 


