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AFGØRELSE | GODKENDELSE AF ANSØGNING OM FORHØJELSE 

AF NOE NET A/S’ REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE 

NYINVESTERINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra NOE Net A/S 

(herefter NOE) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af nød-

vendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhe-

der og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195 af 4. april 2016 § 15, stk. 1 

(herefter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016). 

 

NOE har ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nyudstykninger på 

Tvis Møllevej (2006) og Kusken (2014).  

 

Vedlagt afgørelsen er økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrund-

lag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

AFGØRELSE  
 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at NOE’s foretagne anlægs-

investering idriftsat i 2006 er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebe-

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer derfor afgørelse om at forhøje regulerings-

prisen i anlæggets levetid i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 

13, stk. 1, nr. 1.   

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer desuden afgørelse om, at NOE’s foretagne 

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

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer derfor afgørelse om at forhøje regulerings-

prisen i anlæggets levetid i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 

12, stk. 1, nr. 1.   

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller (se under fanen ”til print”) 

og i Tabel 2 nedenfor.  
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SAGSFREMSTILLING 

 

NOE har den 26. november 2015 og den 27. november 2015 ansøgt efter indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, om forhø-

jelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat 

jordkabel og målere i forbindelse med en nyudstykning på Tvis Møllevej i 2006 

og en nyudstykning på Kusken i 2014.  

 

NOE har desuden som følge af kabellægningen på Kusken opsat kabelskabe og 

har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelse 195/2016, § 15, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra e. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger fra ansøgningerne opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM IDRIFTSÆTTELSE AF MÅLERE I 

FORBINDELSE MED NYUDSTYKNING I 2006 OG 2014 

 

   2006 2014 

  Tvis Møllevej Kusken 

Idriftsættelsestidspunkt  November 10-02 

Anlægssum (kr.)  708.304 516.232 

Antal målere (stk.)  140 48 

Leveret mængde pr. måler (kWh)  2.288 2.288 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

  2006 2014 

  Tvis Møllevej Kusken 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)  6,4 3,9 

Kabelskabe (stk)  - 18 

 

NOE har oplyst, at der ikke er foretaget samgravning med andre virksomheder i 

forbindelse med nyudstykningerne. Det er ligeledes oplyst, at der i forbindelse 

med de ansøgte anlægsinvesteringer ikke er foretaget reinvesteringer i det eksiste-

rende net. 

 

NOE har i ansøgningen vedrørende Tvis Møllevej (2006) oplyst, at der er foretaget 

økonomisk bindende dispositioner før den 8. oktober 2008, og har i ansøgningen 

vedrørende Kusken (2014) oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før den 8. oktober 2008  

 

Det fremgår af ansøgningerne, at begge projekter er gennemført på grund af kom-

munens beslutning om at gennemføre nyudstykning. NOE har som dokumentation 

herfor fremsendt de godkendte lokalplaner.  

 

Anlægssummen for anlægsinvesteringen for Tvis Møllevej (2006) svarer til 1,66 

pct. af NOEs indtægtsramme i 2006, mens antallet af tilslutninger (140 stk.) udgør 

0,50 pct. af NOEs samlede målerpark.  
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Det fremgår af mail af den 28. juli 2016, at Kusken (2014) er fase 1 i en større 

udstykning, hvor der forventes omkring 200 parceller, når området er fuldt udbyg-

get. NOE har i mail af den 21. marts 2017 forklaret, at de forventer, at kommunen 

initierer, at fase 2 og 3 i projektet gennemføres frem mod første kvartal 2018. 

 

Anlægssummen for Kusken svarer til 0,77 pct. af NOEs indtægtsramme i 2014. 

Antallet af tilslutninger (48 stk.) udgør 0,17 pct. af NOEs samlede målerpark, som 

estimeres til at stige til 0,69 pct., hvis der idriftsættes 200 målere, som ifølge NOE 

er planlagt for det pågældende projekt.  

 

NOE har i mail af den d. 4. november 2016 fremsendt opgørelse af det faktiske 

elforbrug i 2015 på et udsnit af husstande i området. På baggrund heraf er der be-

regnet et gennemsnit af den leverede mængde pr. måler, som anvendes til at esti-

mere netvirksomhedens generelle og fremtidige indtægter fra nydustykningen.   

 

 

HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 6. april 2017 sendt afgørelsen i høring hos 

NOE med høringsfrist senest d. 20. april 2017. 

 

NOE har ikke fremsendt bemærkninger til indenfor høringsfristen, hvorfor Sekre-

tariatet for Energitilsynet træffer afgørelse på det foreliggende grundlag. 

 

 

BEGRUNDELSE 

 

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, 

§ 12, stk.1, nr. 1, jf. § 15.  

 

De nødvendige nyinvesteringer er defineret i hhv. indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, § 2, stk. 1, nr. 13, litra a-c for nyudstykninger samt indtægtsrammebe-

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer de enkelte ansøgninger om nyudstyknin-

ger efter den relevante bekendtgørelse. 

 

Tvis Møllevej, idriftsat i 2006  

 

NOE har oplyst, at virksomheden har foretaget bindende økonomiske dispositioner 

inden den 8. oktober 2008, og at anlægsinvesteringen er idriftsat i 2006, hvorfor 

ansøgningen vurderes efter indtægtsramme bekendtgørelse 1520/2004, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, samt indtægtsrammebekendtgø-

relse 195/2016, § 35, stk. 8.  

 

NOE har oplyst, at investeringen er en konsekvens af kommunens lokalplan om at 

gennemføre en nyudstykning ved Tvis Møllevej.  
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NOE har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 1.  

 

Sekretariatet bemærker, at Energiklagenævnet i en klagesag fra Viby Net (Energi-

klagenævnets j.nr. 1011-13-93) har taget stilling til nyudstykninger som nødven-

dig nyinvestering. Energiklagenævnets afgørelse af 12. maj 2014 hjemviste den 

del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstykninger, da 

Energiklagenævnet lagde vægt på, at Viby Net, udover de idriftsatte 56 tilslutnin-

ger, bekostede et anlæg, der allerede kapacitetsmæssigt delvist var forberedt på det 

fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt ville udgøre 355 tilslutnin-

ger.  

 

Taget antallet af tilslutninger foretaget af NOE i betragtning, vurderer Sekretariatet 

for Energitilsynet, at idriftsættelse af 140 tilslutninger udgør et nyt forsyningsom-

råde, og at investeringen tilfører nødvendig øget kapacitet til distributionsnettet. 

 

Sekretariatet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer, at investeringen i 

nye anlæg kan betragtes som en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebe-

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

 

Sekretariatet forhøjer derfor NOE’s reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 13 stk. 1, nr. 1.   

 

Kusken, idriftsat i 2014 

 

Ansøgningen behandles efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksom-

heder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 195/2016, da NOE har oplyst, 

at virksomheden ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 

8. oktober 2008, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, og at 

anlægsinvesteringen er idriftsat i 2014, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016, § 35, stk. 2. 

 

NOE har oplyst, at investeringen er en konsekvens af kommunens lokalplan om at 

gennemføre en nyudstykning ved Kusken.  

 

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

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 20, litra a. 

 

NOE har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk 

nødvendigt at opsætte kabelskabe og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af 

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

stk. 1, nr. 20, litra e. 

 

Det bemærkes, at NOE har oplyst, at de 48 tilslutninger kun udgør fase 1 i projek-

tet, samt at der forventes 200 målere tilsluttet, når området er fuldt udbygget.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energiklagenævnet i en klagesag fra 

Viby Net (Energiklagenævnets j.nr. 1011-13-93) har taget stilling til nyudstyknin-
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ger som nødvendig nyinvestering. Energiklagenævnets afgørelse af den 24. maj 

2014 hjemviste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik 

nyudstykninger, da Energiklagenævnet lagde vægt på, at Viby Net, udover de 

idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede kapacitetsmæssigt del-

vist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt ville 

udgøre 355 tilslutninger.  

 

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet i sin afgørelse lægger vægt på 

områdets fremtidige antal tilslutninger, og Sekretariatet for Energitilsynet vurderer 

på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig selv kan betragtes som en nødvendig 

nyinvestering. 

 

Sekretariatet lægger til grund, at NOE har oplyst, at der foreligger kommunalpla-

ner om, at området forventes udvidet således, at der forventes 200 målere tilsluttet 

i fremtiden.  

 

Taget antallet af tilslutninger foretaget af NOE i betragtning vurderer Sekretariatet 

for Energitilsynet, at idriftsættelse af 48 tilslutninger, der på sigt forventes udvidet 

til 200 tilslutninger, udgør et nyt forsyningsområde, og at investeringen tilfører 

nødvendig øget kapacitet og ydeevne til distributionsnettet.  

 

Sekretariatet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer, at investeringen i 

nye anlæg kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra a.  

 

Endvidere vurderes det ud fra det af ansøger oplyste, at opstilling af kabelskabe er 

en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet og tilslutning af nye 

elforbrugere, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra e, samt 

lovbemærkninger til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgas-

forsyning L386/2009 til § 70, stk. 3 (nu stk. 4).  

 

Sekretariatet forhøjer derfor NOE’s reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 195/2016, § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1.   
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TABEL 2 | TILLADTE STIGNINGER I NOE’S INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGS-

PRIS, 2006-2053 

År 2006 2014 Total 2006 2014 Total 

2006 28.364 -                 28.364  0,006 - 0,006 

2007 68.227 -                 68.227  0,015 - 0,015 

2008 66.994 -                 66.994  0,014 - 0,014 

2009 65.761 -                 65.761  0,015 - 0,015 

2010 64.528 -                 64.528  0,014 - 0,014 

2011 63.295 -                 63.295  0,014 - 0,014 

2012 62.062 -                 62.062  0,014 - 0,014 

2013 60.829 -                 60.829  0,013 - 0,013 

2014 59.596 30.531                 90.127  0,014 0,007 0,020 

2015 58.364 31.339                 89.702  0,013 0,007 0,020 

2016 57.131 30.652                 87.783  0,013 0,007 0,020 

2017 55.898 29.901                 85.799  0,013 0,007 0,020 

2018 54.665 29.148                 83.813  0,012 0,007 0,019 

2019 53.432 28.393                 81.826  0,012 0,006 0,019 

2020 52.199 27.636                 79.836  0,012 0,006 0,018 

2021 50.966 26.877                 77.844  0,012 0,006 0,018 

2022 49.734 26.116                 75.850  0,011 0,006 0,017 

2023 48.501 25.352                 73.853  0,011 0,006 0,017 

2024 47.268 24.587                 71.854  0,011 0,006 0,016 

2025 46.035 23.819                 69.854  0,011 0,005 0,016 

2026 44.802 23.048                 67.850  0,010 0,005 0,015 

2027 43.569 22.275                 65.845  0,010 0,005 0,015 

2028 42.336 21.500                 63.836  0,010 0,005 0,015 

2029 41.104 16.548                 57.651  0,009 0,004 0,013 

2030 39.871 15.841                 55.712  0,009 0,004 0,013 

2031 38.638 15.131                 53.769  0,009 0,003 0,012 

2032 37.405 14.419                 51.823  0,009 0,003 0,012 

2033 36.172 13.702                 49.874  0,008 0,003 0,011 

2034 34.939 12.983                 47.922  0,008 0,003 0,011 

2035 33.706 12.260                 45.966  0,008 0,003 0,010 

2036 32.473 11.533                 44.006  0,007 0,003 0,010 

2037 31.241 10.803                 42.043  0,007 0,002 0,010 

2038 30.008 10.069                 40.077  0,007 0,002 0,009 

2039 28.775 9.331                 38.106  0,007 0,002 0,009 

2040 27.542 8.590                 36.132  0,006 0,002 0,008 

2041 26.309 7.845                 34.154  0,006 0,002 0,008 

2042 25.076 7.096                 32.172  0,006 0,002 0,007 

2043 23.843 6.342                 30.186  0,005 0,001 0,007 

2044 22.611 5.585                 28.196  0,005 0,001 0,006 

2045 21.378 4.824                 26.201  0,005 0,001 0,006 

2046  - 4.058                   4.058  - 0,001 0,001 

2047  - 3.288                   3.288  - 0,001 0,001 

2048  - 2.514                   2.514  - 0,001 0,001 

2049  - 1.735                   1.735  - 0,000 0,000 

2050  - 951                       951  - 0,000 0,000 

2051  - 163                       163  - 0,000 0,000 

2052  - -630                     -630  - 0,000 0,000 

2053  - -1.428                 -1.428  - 0,000 0,000 

Note: Indtægtsrammeforhøjelsen er endelig til og med 2015 og estimeret for 2016 og frem. Opdatering sker automa-

tisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets udmeldinger om indtægtsrammer. På grund af afrunding stem-

mer totalerne ikke alle steder i tabellen. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af NOE indsendte oplys-

ninger 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. 

 

For uddybende information om retsgrundlag og beregningseksempler henvises til 

bilag og vedlagte regnearksmodeller.  

 

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. 

 
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 

gebyr 

oplysninger, der indgår i sagerne 

afgørelser 

 

 

mailto:ekn@ekn.dk
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Med venlig hilsen 

 

Michael Schrøder 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 54 25 

mss@energitilsynet.dk 


