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I 2012 (16/05638) 
 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgning fra SEAS-NVE Net 

A/S, cvr.nr. 28113285, (herefter SEAS) om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder, nr. 195 af 4. april 2016 § 15, stk. 1 (herefter indtægts-

rammebekendtgørelsen), som følge af nyudstykningen Magleøvej idriftsat i 2012. 

 

Vedlagt afgørelsen er retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. 

 

 

AFGØRELSE 

 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at SEAS-NVE Net A/S’ ny-

udstykning på Magleøvej i 2012 ikke er nødvendig nyinvestering, jf. indtægts-

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

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

SEAS har ved mail af den 29. december 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhe-

dens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har foretaget nyudstykningen 

på Magleøvej idriftsat i 2012. Der er etableret elforsyning et stykke fra det eksiste-

rende forsyningsnet. Der er ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 

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

 

SEAS er ved mail af den 2. maj 2016 kommet med oplysning om, at der med an-

lægsinvesteringen nu dækkes et område forsyningsmæssigt, som ikke tidligere var 

dækket.  

 

Ved mail af d. 4. maj 2016 bekræfter SEAS, at der for anlægsinvesteringen på 

Magleøvej er tale om en nyudstykning. 
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Ved mail af d. 9. juni 2016 oplyser SEAS, at anlægsinvesteringen drejer sig om en 

ejendom placeret langt væk fra det øvrige forsyningsnet, som derfor er ekstra dyr 

at tilslutte. Endvidere oplyses det, at der forventes en årlig stigning på 33.691 kWh 

som følge af anlægsinvestering. Endeligt oplyses det også, at der ikke er en lokal-

plan for området. 

 

I mail af 30. november 2016 oplyser SEAS, at der med anlægsinvesteringen idrift-

sættes en ny måler. 

 

 

HØRING 

 
Sekretariatet for Energitilsynet sendte  den 3. marts 2017  udkast til afgørelsen i 

høring hos SEAS med en to ugers høringsfrist. 

 

SEAS fremsendte høringssvar den 17. marts 2017, hvor de gjorde opmærksom på, 

at de tog afgørelsen til efterretning. 

 

 

BEGRUNDELSE 

 
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 indtægtsrammebkg. § 2, stk. 1, nr. 20, litra a-e. 

 

Ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, der trådte i 

kraft d. 1. april 2016, jf. indtægtsrammebkg. 195/2016 § 35, stk. 1, og som samti-

dig ophævede indtægtsrammebkg. 335/2011 med virkning fra d. 1. januar 2011, jf. 

indtægtsrammebkg. 195/2016 § 35, stk. 2. SEAS har i den forbindelse oplyst, at 

virksomheden ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. 

oktober 2008 i forbindelse med den ansøgte anlægsinvestering.  

 

SEAS har oplyst, at virksomheden har foretaget nyudstykning på Magleøvej idrift-

sat i 2012. Der er mere præcist tale om etablering af elforsyning et stykke fra det 

eksisterende forsyningsnet. Der er for anlægsinvesteringen idriftsat 1,41 km jord-

kabel og en ny måler, og anlægsinvesteringen beløber sig i alt til kr. 732.739,00. 

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

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

  

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. indtægtsrammebkg. 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1. 
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Der er således krav om, at den foretagne anlægsinvestering - for at kunne kvalifi-

ceres som værende en nødvendig nyinvestering og således medføre forhøjelse af 

netvirksomhedens reguleringspris - skal tilføre det samlede anlæg nødvendig øget 

kapacitet og ydeevne.  

Under henvisning til det af ansøger oplyste omkring, at der er tale om tilslut-

ning af en enkelt forbruger beliggende et stykke fra det eksisterende forsy-

ningsnet, samt at der ikke forelægger lokalplan med plan om på sigt yderligere 

tilslutninger for området, vurderes det, at der ikke er tale om en anlægsinveste-

ring, der tilfører det samlede anlæg den nødvendige øgede kapacitet og ydeev-

ne.   

 

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net (Energiklagenæv-

nets j.nr. 1011-13-93) taget stilling til nyudstykninger som nødvendig nyinve-

stering. Energiklagenævnets afgørelse 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 delvist var forberedt på det fremtidige og 

planlagte antal tilslutninger, der på sigt vil udgøre 355.  

 

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets 

fremtidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger 

ikke i sig selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering.  

 

Da der for SEAS er tale om blot en nytilslutning, og at der ikke er lavet lokal-

plan for området med plan om på sigt yderligere tilslutninger, vurderer sekreta-

riatet, at der i dette konkrete tilfælde ikke er tale om en anlægsinvestering, der 

kan defineres som værende en nødvenig nyinvestering, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 20, litra a. 

  

Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at virksomhedens ene idriftsatte 

måler udgør 0,00025 % af virksomhedens samlede antal målere i 2012 og så-

ledes en mindre justering af virksomhedens samlede anlæg. 
 

Anlægsinvesteringen kan således ikke defineres som værende nødvendig nyinve-

stering, jf. indtægtsrammebekendgørelse 195/2016 § 2, stk. 1, nr. 20, litra, der 

kvalificerer til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebkg. § 15, stk. 

1, nr. 1.  

 
Det er afslutningsvis værd at gøre opmærksom på, at netvirksomheder som ud-

gangspunkt er forpligtede til at vedligeholde samt at om- og udbygge forsynings-

nettet i net-virksomhedens forsyningsområde i fornødent omfang. Dette fremgår af 

elforsyningslovens § 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.  

 
1 http://188.64.159.37/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/politiske_aftaler/elfor-aftale.pdf 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 
Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Hirtshals 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. 

 

 

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@naevneneshus.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@naevneneshus.dk
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Med venlig hilsen 

 

 

Niels Outzen Jensen (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5364 

noj@energitilsynet.dk 


