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AFGØRELSE | AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTSRAMME
Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra TRE-FOR Elnet A/S (herefter TRE-FOR El-net) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 335 af
15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011).
TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire forstærkninger:
Birkedam
TRE-FOR El-net har i 2012 tilsluttet en bilbatteri ladestation ”Better Place” på
Birkedam 20. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 0,6 km 0,4 kV kabelforbindelse, en netstation og en transformer.
Clay
TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 0,6 km 10 kV kabelforbindelse, 0,03 km
0,4 kV kabelforbindelse, et kabelskab, en netstation, og en transformer.
Damhusvej
TRE-FOR El-net har i 2012 tilsluttet en planteskole på Damhusvej i Børkop. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 1,6 km 10 kV kabelforbindelse, 0,02 km
0,4 kV kabelforbindelse, en netstation, og en transformer.
Lundbjergvej
TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet et landbrug på Lundbjergvej i Børkop. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 0,1 km 10 kV kabelforbindelse, 0,01 km
0,4 kV kabelforbindelse, en netstation, og en transformer.
AFGØRELSE AF SAGER 15/10670, 15/10559, 15/10558 OG 15/10507
OM FORHØJELSE AF TRE-FOR EL-NET A/S’ INDTÆGTSRAMME
På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for
Energitilsynet afgørelse om, at TRE-FOR El-net A/S’ fire forstærkninger i 20112011 ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse
335/2011, § 2, nr. 19, litra a.
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Sekretariatet for Energitilsynet afviser derfor at forhøje TRE-FOR El-net A/S’
indtægtsramme.
SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 15/10670, 15/10559, 15/10558 OG
15/10507
TRE-FOR El-net har den 5. november 2015 og den 6. november 2015 ansøgt om
forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har
foretaget anlægsinvesteringer i 2012-2013.
TRE-FOR El-net har i ansøgningerne oplyst anlægssummer og idriftsættelsesdatoer.

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM FORSTÆRKNINGER I 2012-2013
Birkedam

Clay

Damhusvej

Lundbjergvej

01-03-2012

01-08-2013

01-08-2012

01-09-2013

266.337

214.609

698.843

207.835

Demonteringsomkostninger (kr.)

0

0

0

0

Kassationsværdi (kr.)

0

0

0

0

Dato for idriftsættelse*
Anlægssum (kr.)

Kilde: TRE-FOR El-net A/S og Sekretariatet for Energitilsynet

TRE-FOR El-net har i sine ansøgninger oplyst, at der for ingen af investeringerne
er foretaget samgravning med koncernforbundet virksomhed, reinvesteringer eller
tredjepart.
HØRING
Sekretariatet for Energitilsynet har den 15. marts 2016 sendt afgørelsen i høring
hos TRE-FOR El-net med en 14-dages høringsfrist.
TRE-FOR El-net oplyste ved mail af 18. marts, at virksomheden ikke havde bemærkninger til det fremsendte udkast.
LOVGRUNDLAG
Se bilag 1.
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SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE
I det følgende vurderes TRE-FOR El-nets ansøgninger på baggrund af sagsfremstillingen. Ansøgningerne vurderes særskilt.
Ansøgningerne behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, da alle
investeringerne er idriftsat efter 1. januar 2011, jf. indtægtsrammebekendtgørelse
335/2011, § 33, stk. 1.
Sekretariatet bemærker indledningsvist, at netvirksomhederne generelt er forpligtede til at vedligeholde samt udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, jf. Elforsyningens § 20, stk. 1, nr. 1.
Birkedam
TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf.
indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få anlægsprojektet i Birkedam godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, som
tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil sige
investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget store
nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil kunne
kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.
TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af en tilslutning af en bilbatteri ladestation i Birkedam. Virksomheden
har endvidere angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,40 MVA.
Effektstigningen efter idriftsættelsen var på 0,63 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 739 MVA. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr. 266.337.
TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,09 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,09 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at
investeringen er relativt lille, da den udgør 0,14 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.
Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.
Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af ”Better Place” ikke kan betragtes
som en væsentlig forstærkning af det samlede net, hvorfor at anlægsinvesteringen
ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og således ikke
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kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 12,
stk. 1, nr. 1.
Clay
TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf.
indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få tilslutningen
af tilslutning af CLAY Keramikmuseum i Middelfart godkendt som en nødvendig
nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a.
Denne finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller
tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2,
stk. 1, nr. 19, litra a, vil kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.
TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden har endvidere
angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,15 MVA. Effektstigningen efter idriftsættelsen var på 0,20 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 750 MVA. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr. 214.609.
TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,03 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,03 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at
investeringen er relativt lille, da den udgør 0,11 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.
Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.
Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af CLAY Keramikmuseum ikke kan
betragtes som en væsentlig forstærkning af det samlede net, hvorfor at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og
således ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse
355/2011 § 12, stk. 1, nr. 1.
Damhusvej
TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf.
indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få tilslutningen
af en planteskole på Damhusvej i Børkop godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne
finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og
ydeevne, hvilket vil sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslut-
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ning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk.
1, nr. 19, litra a, vil kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.
TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af tilslutning af en planteskole i Børkop. Virksomheden har endvidere
angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,01 MVA. Effektstigningen efter idriftsættelsen var på 0,20 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 738 MVA. TRE-FOR El-net har derudover oplyst, at der har været en
stigning i den leverede mængde elektricitet som følge af tilslutningen på 244.800
kWh. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr.
698.843.
TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,03 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,03 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at
investeringen er relativt lille, da den udgør 0,37 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.
Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.
Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af en planteskole i Børkup ikke kan
betragtes som en væsentlig forstærkning, hvorfor at anlægsinvesteringen ikke er
en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og således ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 12, stk. 1, nr.
1.
Lundbjergvej
TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf.
indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få tilslutningen
af et landbrug på Lundbjergvej i Børkup godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne
finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og
ydeevne, hvilket vil sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk.
1, nr. 19, litra a, vil kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.
TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af tilslutning af et landbrug i Børkop. Virksomheden har endvidere
angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,10 MVA. Effektstigningen efter idriftsættelsen var på 0,02 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 750 MVA. TRE-FOR El-net har derudover oplyst, at der har været en
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stigning i den leverede mængde elektricitet som følge af tilslutningen på 25.000
kWh. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr.
207.835.
TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,01 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,01 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at
investeringen er relativt lille, da den udgør 0,11 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.
Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.
Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af et landbrug i Børkup ikke kan betragtes som en væsentlig forstærkning, hvorfor at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og således ikke kan medføre en
forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 12, stk. 1, nr. 1.
Samlet vurdering
Sekretariatet vurderer samlet, at TRE-FOR El-nets anlægsinvesteringer ikke er
nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr.
19, litra a.
Sekretariatet afviser derfor at forhøje TRE-FOR El-nets reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 12, stk. 1, nr. 1.
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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:
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".
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
Kirstine Brejning Skygebjerg
Fuldmægtig
Tlf. 4171 5366
ksb@energitilsynet.dk
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