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Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske beh andling af 
rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aa rhus  

1. Indledning 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 23. august 2013 modtaget en an-
modning fra KPMG om den regulatoriske behandling af en rammeaftale 
mellem NRGi Net A/S (herefter ”NRGi”) og Region Midtjylland omkring 
tilslutning af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (herefter ”DNU”). An-
modningen dækker over flere forskellige spørgsmål. Sekretariatet har udar-
bejdet en vejledende udtalelse1 om en del af anmodningen. Den resterende 
del af anmodningen behandles i denne afgørelse. 
 
Sekretariatet har forstået, at NRGi ønsker en afgørelse om: 
 

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i 
regning for tredjemand, jf. § 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen2. 

2. Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det forsyningsanlæg, som NRGi 
Net A/S er ved at opføre i forbindelse med tilslutning af Det Nye Universi-
tetshospital i Aarhus, ikke kan betragtes som et anlæg i regning for tredje-
mand i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 22, og at indtægter 
fra Region Midtjylland til dækning af anlægget derfor indgår i regulerings-
regnskabet, herunder i beregningen af differencer og forrentning. Sekretari-
atet for Energitilsynet har særligt lagt vægt på, at NRGi selv har betalt for 
etableringen af forsyningsanlægget, at det er opført til forsyning af en ny 
større kunde med større behov for aftag samt, at det beskrevne projekt dre-
jer sig om etablering af et helt nyt anlæg. 

 

                                                 
1 Den anden del af sag nr. 13/09826. 
2 Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og re-

gionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter ”indtægtsram-

mebekendtgørelsen”). 
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3. Sagsfremstilling 
NRGi har den 23. august 2013 oplyst, at virksomheden efter skriftlig aftale 
med Region Midtjylland i forbindelse med tilslutningen af DNU til det kol-
lektive elforsyningsnet er ved at opføre et hovedforsyningsanlæg med tilhø-
rende komponenter (herefter”forsyningsanlægget”). Virksomheden har des-
uden oplyst, at det er en del af aftalen, at NRGi ejer, driver og vedligeholder 
forsyningsanlægget, men at DNU gennem en særlig A-tarif, som er metode-
godkendt3 af Sekretariatet for Energitilsynet, betaler de faktiske omkostnin-
ger forbundet hermed. 

Sekretariatet har forstået, at NRGi ønsker en afgørelse om: 
 

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i 
regning for tredjemand, jf. § 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

NRGi har henvist til § 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen, som omhandler 
anlæg opført i regning for tredjemand. 

NRGi har i mail af 20. september 2013 oplyst, at NRGi ejer forsyningsan-
lægget og betaler alle faktiske omkostninger hertil, herunder byggerenter, 
afskrivning, forrentning og løbende omkostninger. 

4. Lovgrundlag 
I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans 
for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende afsnit, 
hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendt-
gørelsen regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er omfattet af ind-
tægtsrammereguleringen i elforsyningslovens4 kapitel 10 (herefter ”elforsy-
ningsloven”). 

4.0 Behandling af sager i Energitilsynet 
Ifølge elforsyningslovens § 80 kan Energitilsynet behandle og afgøre sager 
på eget initiativ, på grundlag af en anmeldelse eller på grund af en klage.  
 

 § 80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af 
en anmeldelse eller en klage. 

 
4.1 Anlæg i regning for tredjemand 
Af elforsyningslovens § 70, stk. 6 fremgår: 

 Stk. 6. Anlæg ændret af hensyn til tredjemand og betalt af denne indgår ikke i virk-
somhedens indtægtsramme eller afskrivningsgrundlag. 

Om anlægsinvesteringer i regning for tredjemand fremgår af § 22 i indtægts-
rammebekendtgørelsen: 

                                                 
3 Jf. metodegodkendelse af 15. august 2011, sag nr. 4/0720-0200-0119. 
4 Bekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning. 
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 § 22. Såfremt en netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed træffer aftale 
med tredjemand om ændringer af netaktiver, jf. § 2, nr. 15, som gennemføres af hensyn 
til denne tredjemand, og som betales af denne tredjemand, skal aftalen være skriftlig. 
 Stk. 2. Anlægsinvesteringer, der betales af tredjemand, holdes regnskabsmæssigt ad-
skilt fra virksomhedens øvrige aktiviteter. 
 Stk. 3. Indtægter som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed 
oppebærer fra tredjemand til dækning af omkostninger fra anlægsinvesteringer, og som 
alene dækker medgåede omkostninger, indgår ikke i beregningen af differencer, jf. § 29, 
stk. 3, ligesom de ikke indgår i beregningen af virksomhedens forrentning, jf. § 2, nr. 5. 
 Stk. 4. Anlæg betalt af tredjemand anses som straksafskrevet. Såfremt et sådant anlæg 
erstatter et eksisterende anlæg, som samtidig skrottes, kan virksomheden vælge, at det 
nye anlæg indgår i beregningen af virksomhedens forrentningsprocent. I dette tilfælde 
indgår det nye anlæg i beregningsmæssig henseende i virksomhedens afskrivnings-
grundlag med en værdi, svarende til det skrottede anlægs restværdi, og med en afskriv-
ningsperiode svarende til det, der ville have været det skrottede anlægs resterende af-
skrivningsperiode. Virksomheden meddeler sin beslutning til Energitilsynet og redegør 
endvidere herfor i sin årsrapport, jf. § 29, stk. 1, nr. 8. 
 Stk. 5. Såfremt der er tale om delvis omkostningsdækning fra tredjemand, skal dette 
fremgå af aftalen, jf. stk. 1. Der skal endvidere være regnskabsmæssig adskillelse mel-
lem de dele af anlægget, der betales af tredjemand, og resten af anlægget. 

Af lovbemærkninger til § 70, stk. 6, i L3865 fremgår om anlæg i regning for 
tredjemand bl.a.: 

”I forbindelse med byudvikling eller ud fra andre lokale eller regionale hensyn kan tred-
jemand have behov for, at der sker ændringer i en netvirksomheds eller regional trans-
missionsvirksomheds anlæg. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis en virksom-
hedsejer har brug for at udvide sit etageareal og derved har brug for, at der flyttes en 
elmast. I så fald kan det aftales, at denne tredjemand betaler anlægsændringerne, når ar-
bejdet er udført. Anlægsinvesteringer, der betales af tredjemand, holdes regnskabsmæs-
sigt adskilt fra virksomhedens øvrige aktiviteter. Indtægter, som en netvirksomhed eller 
en regional transmissionsvirksomhed oppebærer som betaling fra tredjemand til dæk-
ning af omkostninger ved anlægsinvesteringer, og som alene dækker medgåede om-
kostninger, indgår ikke i beregningen af differencer i forbindelse med virksomhedens 
indtægtsrammer, ligesom de ikke indgår i beregningen af virksomhedens forrentning. 
 
Anlæg, der betales af tredjemand indgår endvidere ikke i virksomhedens afskrivnings-
grundlag, idet de anses som straksafskrevet. I det tilfælde et sådant anlæg afløser et ek-
sisterende anlæg, der samtidig skrottes, og dermed udgår af afskrivningsgrundlaget, skal 
netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed give meddelelse til 
Energitilsynet, såfremt virksomheden ønsker, at det nye anlæg skal indgå i beregningen 
af virksomhedens forrentningsprocent. I så fald indgår anlægget med en værdi, der højst 
svarer til værdien af det skrottede anlæg på skrotningstidspunktet, og med en afskriv-
ningsperiode, der højst svarer til det, der ville have været den resterende afskrivningspe-
riode for det skrottede anlæg, således at virksomheden ved beregningen af virksomhe-
dens forrentning ikke stilles ringere end før etableringen af det nye anlæg.” […] 

5. Sekretariatets vurdering 
5.1 Anlæg i regning for tredjemand 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at NRGi i dette konkrete tilfælde 
har etableret et forsyningsanlæg, således at NRGi kan forsyne DNU med 
elektricitet. DNU er ejet af Region Midtjylland, og Region Midtjylland beta-
ler en særlig tarif for at benytte forsyningsanlægget.  

                                                 
5 Lov nr. 386 af 20. maj 2009 om ændring af lov om elforsyning mv. 
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Omdrejningspunktet i indtægtsrammebekendtgørelsens § 22, stk. 1 er, at det 
drejer sig om ændring af netaktiver, som gennemføres af hensyn til tredje-
mand – altså hverken af hensyn til netvirksomhedens egen netplanlægning 
eller af hensyn til en eller flere bestemte elkunder – og hvor tredjemand be-
taler for ændring af netaktiver. Som det fremgår af lovbemærkningerne 
kunne det eksempelvis være tilfældet, hvor en virksomhed beder en netvirk-
somhed om at flytte en elmast i forbindelse med udvidelse af sit etageareal, 
og hvor virksomheden betaler for flytningen af elmasten. I dette konkrete 
tilfælde drejer det sig ikke om en ændring af eksisterende netaktiver, men 
derimod om etablering af et helt nyt anlæg begrundet i en ny større elfor-
bruger.  

Formålet med etableringen af forsyningsanlægget har således været at kunne 
forsyne DNU med elektricitet, da Region Midtjylland har fået et andet og 
større aftag af elektricitet på grund af etableringen af DNU. NRGi har betalt 
for etablering af forsyningsanlægget, mens Region Midtjylland bliver afreg-
net for den leverede mængde elektricitet gennem en (særlig) tarif. Det drejer 
sig således ikke om, at tredjemand har betalt for etableringen af et anlæg, 
idet NRGi har etableret forsyningsanlægget for at kunne servicere sin kun-
de, Region Midtjylland, med elektricitet.  

Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at metodegodkendelsen af den 
særlige A-tarif for DNU er udtryk for en omkostningsægte tarifering. Meto-
degodkendelsen er ikke udtryk for, at omkostningerne til anlægget kan be-
tragtes som afholdt i regning for tredjemand, eller at de på anden måde skal 
holdes ude af den regulerede økonomi. Derimod understreger metodegod-
kendelsen, at der er et kundeforhold mellem Region Midtjylland og NRGi. 
Sekretariatet vurderer derfor, at forsyningsanlægget ikke kan betragtes som 
en anlægsinvestering i regning for tredjemand, jf. § 22 i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, idet NRGi har betalt for etableringen af forsyningsanlægget 
samt, at det beskrevne projekt drejer sig om etablering af et helt nyt anlæg 
begrundet i en ny større elforbruger.  

Da sekretariatet vurderer, at forsyningsanlægget ikke kan betragtes som et 
anlæg i regning for tredjemand i henhold til indtægtsrammebekendtgørel-
sens § 22, skal indtægter fra Region Midtjylland til dækning af anlægget 
indgå i reguleringsregnskabet, herunder i beregningen af differencer og for-
rentning.  

6. Høring 
Denne afgørelse har den 27. maj 2014 været sendt i høring hos NRGi med 
høringsfrist den 16. juni 2014. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke mod-
taget bemærkninger fra NRGi i høringsperioden.  

7. Klagevejledning 
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. 
Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 
uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  
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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 modta-
get i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under 
menuen "Klagebehandling". 
  
På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-
orden, 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 
 
 
Louise Ryge Norsgård 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 4171 5418 


