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INDLEDNING 
1. Midtjyske Net A.m.b.a. har den 16. september 2003 rettet henvendelse til Ener-

gitilsynet om opdeling og udskillelse af 60 kV nettet.  

 

2. Henvendelsen er resultatet af et arbejde med andre og alternative modeller i 

forhold til den model, der blev behandlet på Energitilsynets møde den 25. novem-

ber 2002, hvorefter bl.a. kompensationsbetalinger for overtagelse af større net end 

ejerandel ikke kunne anses for en indregningsberettiget omkostning. Energitilsy-

nets afgørelse er indbragt for Energiklagenævnet.  

 

3. Midtjyske Net A.m.b.a. er et regionalt transmissionsselskab, der ejer de lokale 

60 kV og 150 kV net. Midtjyske Net A.m.b.a. påtænkes spaltet i et 60 kV selskab 

og et 150 kV selskab. I forlængelse af spaltningen likvideres 60 kV selskabet, 

medens 150 kV fortsættes indtil videre.  

 

4. 60 kV netdelene overgår til hver af Midtjyske Nets ejerselskaber pr. 1. januar. 

Værdiansættelserne sker på grundlag af bogførte værdier. (Opgjort efter indtægts-

rammebekendtgørelsens bestemmelser).  

 

5. For perioden 1. januar 2004 til 31. december 2008 ønskes udarbejdet en pulje-

ordning svarende til den, der anvendes mellem Eltra og de regionale transmissi-

onsselskaber. Hver af andelshaverne driver egne 60 kV anlæg og afholder de der-

med forbundne omkostninger og modtager fra et fællesskab betaling svarende til 

indtægtsrammen for de pågældende anlæg. Via fællesskabet opkræves én fælles 

tarif i hele det område, der i dag er Midtjyske Nets ansvarsområde.  

 

6. Efter 1. januar 2009 opkræver det enkelte netselskab indtægtsrammen hos sel-

skabets egne brugere for den del, der er overtaget.  

 

7. Efter elforsyningslovens § 9, stk. 1, stk. 2 skal de kollektive elforsyningers pri-

ser for netydelserne påhvile de brugere, der modtager virksomhedens ydelser, og 

de skal opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer.  
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8. Modellen for opkrævning er som anført af Midtjyske Net A.m.b.a. den model, 

der anvendes af de systemansvarlige virksomheder. De systemansvarlige opkræver 

for det net, der jf. elforsyningslovens § 21, stk. 4, stilles til rådighed, omkostnin-

gerne hos brugerne jf. elforsyningslovens § 9, stk. 2 og Eltra opkræver denne beta-

ling hos samtlige brugere i Jylland/Fyn.  

 

9. Bestemmelsen i elforsyningslovens § 21, stk. 4 omhandler net, der stilles til 

rådighed for systemansvaret. Denne bestemmelse er således ikke gældende for den 

servicevirksomhed, der påtænkes at opkræve en ensartet tarif hos brugerne i an-

delshavernes forsyningsområde.  

 

10. Til oplysning kan nævnes, at Energitilsynet i forbindelse med fusioner fandt 

(på mødet den 26. maj 2003 i sagen med Dania Elforsyning), at prisdifferentiering 

som følge af faktiske omkostninger til investeringer ikke vil være imod princippet 

i elforsyningslovens §73.  

 

AFGØRELSE 
Det meddeles Midtjyske Net A.m.b.a.,  

 At meddele Midtjyske Net A.m.b.a., at Energitilsynet ikke har bemærk-

ninger til den påtænkte udskillelse af 60 kV nettet til andelshaverne så-

fremt de enkelte andelshavere overtager deres del af nettet til en værdi, der 

er opgjort på grundlag af bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørel-

sen (Bek. nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsba-

lancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsy-

ningsnet på 150 kV og derunder), jfr. især §§ 7 og 51.  

 At meddele Midtjyske Net A.m.b.a., at det - i forbindelse med udskillelse 

af 60 kV nettet til andelshaverne - vil være i strid med elforsyningslovens 

§ 9, stk. 2 - såfremt der hos brugerne i det enkelte netselskab opkræves 

mere end indtægtsrammen for den netdel, selskabet har fået udskilt fra 

Midtjyske Net A.m.b.a.  

 

SAGSFREMSTILLING 
11. Ved mail af 23. september 2003 og brev af 16. september har Midtjyske Net 

A.m.b.a. rettet henvendelse til Energitilsynet om opdeling og udskillelse af 60 kV 

nettet. Den 23. september har været afholdt møde med sekretariatet.  

 

12. Henvendelsen er resultatet af arbejdet med alternative modeller, i forhold til 

den model, der blev behandlet på Energitilsynets møde den 25. november 2002 og 

er enstemmig besluttet i Midtjyske Nets ejerkreds.  

 

13. Midtjyske Net A.m.b.a. er et regionalt transmissionsselskab, der ejer de lokale 

60 kV og 150 kV net.  

 

14. Midtjyske Net A.m.b.a. har 9 andelshavere (Brabrand Net A/S, ELRO Net 

A/S, Energi Hobro Net A/S, Energi Midt Net A/S, Energi Randers Net A/S, Gal-

ten Elværk A.m.b.a., NRGi Net A/S, Viborg elNet A/S, Viby Net A/S.  
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15. Hovedpunkterne i forslaget om opdeling af 60 kV nettet er: 

 60 kV netandelene i respektive andelshaveres forsyningsområde overgår 

ejermæssigt 1. januar 2004. Værdiansættelserne sker på grundlag af bog-

førte værdier. (Opgjort efter indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmel-

ser).  

 De kapitalmæssige udligninger af forskelle mellem værdier af ejerandele 

og værdier af netandele sker pr. 31. december 2008. Der sker ikke forrent-

ning af udligningsbeløbene.  

 For perioden 1. januar 2004 til 31. december 2008 udarbejdes en puljeord-

ning svarende til den, der anvendes mellem Eltra og de regionale trans-

missionsselskaber. I korte træk er modellen, at hver af andelshaverne dri-

ver egne 60 kV anlæg og afholder de dermed forbundne omkostninger. 

Fra et fællesskab modtages betaling svarende til indtægtsrammen for de 

pågældende anlæg. I indtægtsrammen indgår alle omkostninger til af-

skrivninger, drift/vedligeholdelse, administration og nettab. Via fællesska-

bet opkræves således én fælles tarif i hele det område, der i dag er Midtjy-

ske Nets ansvarsområde. Det er en forudsætning, at summen af de ni an-

delshaveres 60 kV indtægtsrammer ikke må overstige den indtægtsramme, 

er er tildelt Midtjyske Nets 60 kV net.  

 Aktierne i Delpro overdrages til andelshaverne i forbindelse med udskil-

lelsen af 60 kV nettet. Midtjyske Net ejer 50% af aktierne i serviceselska-

bet Delpro, der blev dannet ved fusion af Jyske Netservice A/S og Midtjy-

ske Netservice A/S. Fusionen gennemførtes den 30. juni 2003 med virk-

ning fra 1. januar 2003. Pr. 1. juli 2003 dannedes endvidere N1 A/S, der er 

det fælles operatørselskab for Midtjyske Net, Syd Net og Sydøstjyske Net. 

 

16. Opkrævningen fra fællesskabet er påtænkt at skulle varetages af det fælles 

operatørselskab N1, der forestår drift, vedligehold og udbygning af 150 kV trans-

missionsnettene for de tre regionale jyske transmissionsselskaber Midtjyske Net 

a.m.b.a., Syd Net A/S og Sydøstjyske Net A/S.  

 

17. Midtjyske Net A.m.b.a. finder, at opkrævningen af andelshavernes indtægts-

rammer gennem et operatørselskab, svarer til Eltra Systems opkrævning og beta-

ling for det net, der stilles til rådighed for systemansvaret.  

 

18. På Energitilsynets møde den 25. november 2002 blev behandlet sagen om 

udskillelse af 60 kV-nettet Midtjyske Net A.m.b.a. med betaling af kompensati-

onsbeløb af de andelshavere, der skulle overtage større net en deres ejerandel i 

Midtjyske Net A.m.b.a.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 4/5 

19. Energitilsynet vedtog på mødet den 25. november 2002  

 At Energitilsynet for sit vedkommende ikke har bemærkninger til den på-

tænkte opdeling af Midtjyske Nets 60 kV-net, såfremt de enkelte andels-

havere overtager deres del af nettet til en værdi, der er opgjort på grundlag 

af bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørelsen (Bek. nr. 944 af 29. 

oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder 

og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derun-

der), jfr. især §§ 7 og 51.  

 At Energitilsynet finder, at den påtænkte kompensationsbetaling ikke vil 

være en indregningsberettiget omkostning ved netselskabernes prisfastsæt-

telse i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 1, jfr. § 69, stk. 1 og ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 21.  

 At Energitilsynet ligeledes finder at kompensationsbetalinger ikke kan ske 

i form af kapitaloverførsel af den i selskaberne bundne egenkapital, jfr. el-

forsyningslovens § 46, stk. 4.  

 At Energitilsynet gør opmærksom på, at indtægtsrammerne for de enkelte 

opdelte virksomheder vil skulle fastsættes i overensstemmelse med ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 13, jfr. § 23, således at summen af ind-

tægtsrammerne for de opdelte selskaber ikke vil kunne overstige rammen 

for det nuværende 60 kV-net.  

 At det falder uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til de rej-

ste spørgsmål om fortolkning af vedtægterne i Midtjyske Net A.m.b.a.  

 

20. Energitilsynets afgørelse er af Midtjyske Net A.m.b.a. indbragt for Energikla-

genævnet. Klager har anmodet om, at denne klage stilles i bero med henblik på, at 

den kan frafaldes, hvis den ændrede løsning, som forudsættes tiltrådt 100 % af 

ejerkredsen, opnår den fornødne godkendelse i Energitilsynet.  

 

BEGRUNDELSE 
21. Netselskaberne herunder Midtjyske Net A.m.b.a. får jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 4 (Bek. nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åb-

ningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsy-

ningsnet på 150 kV og derunder), en indtægtsramme, der fastsættes med henblik 

på dækning af de i elforsyningslovens § 69, stk. 1 nævnte omkostninger ved effek-

tiv drift af virksomheden og består af summen af følgende beløb: 

1. En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af drifts-

omkostninger, bortset fra finansielle udgifter, og med henblik på dækning 

af omkostninger til afskrivninger på aktiver, som anvendes ved aktiviteter 

omfattet af virksomhedens bevilling. Omkostningsrammen underkastes ef-

fektiviseringskrav, jf. kapitel 6.  

2. Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter. Be-

løbet underkastes ikke effektiviseringskrav, jf. kapitel 6.  

3. Et beløb til forrentning. 

 

22. Efter elforsyningslovens § 9, stk. 2 påhviler de kollektive elforsyningers om-

kostninger for netydelserne de brugere, der modtager virksomhedens ydelser og 

opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer.  
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23. Midtjyske Net A.m.b.a. ny henvendelse vedrører således sammenhængen mel-

lem indtægtsrammer og bevilling, idet indtægtsrammerne skal opkræves hos virk-

somhedens brugere i bevillingsområdet.  

 

24. Midtjyske Net A.m.b.a. driver 60 kV nettet og opkræver hos brugerne en ens 

puljetarif.  

 

25. Efter den påtænkte udskillelse af nettet til de enkelte andelshavere med bevil-

ling til drift af nettet inden for eget område, vil påtænkes tariferingen at skulle 

foregå som var Midtjyske Net opretholdt som selskab med bevilling til driften, 

idet tarifferne for det nu opsplittede net fortsat vil være af samme beløbsmæssige 

størrelse pr. kWh i hele det tidligere Midtjyske Net område.  

 

26. Modellen for opkrævning er således som anført af Midtjyske Net A.m.b.a. den 

model, der anvendes af de systemansvarlige virksomheder for net, der stilles til 

rådighed. De systemansvarlige opkræver for det net, der jf. elforsyningslovens § 

21, stk. 4, stilles til rådighed omkostningerne hos brugerne jf. elforsyningslovens § 

9, stk. 2. Eltra opkræver denne betaling hos samtlige brugere i Jylland/Fyn.  

 

27. Bestemmelsen i elforsyningslovens § 21, stk. 4 omhandler net, der stilles til 

rådighed for systemansvaret. Denne bestemmelse er dermed ikke gældende for den 

servicevirksomhed, der påtænkes at opkræve en ensartet tarif hos brugerne i an-

delshavernes forsyningsområde.  

 

28. Gennem opkrævningen med en ensartet tarif i hele området subventioneres de 

selskaber, der overtager større net end deres ejerandel, idet brugerne i de øvrige 

selskaber opkræves for denne del af deres indtægtsramme.  

 

29. I forbindelse med fusioner har Energitilsynet på mødet den 26. maj 2003 

Energitilsynet givet udtryk for, at en prisdifferentiering af nettarifferne i 10 år af 

forbrugerne i Dania Elforsynings område i forhold til de tilsvarende forbrugere i 

ELRO som følge af faktiske omkostninger til investeringer i Dania Elforsynings 

net til at sikre forsyningssikkerheden ikke vil være imod princippet i elforsynings-

lovens § 73. 

 

 
 

 


