
 

 

 

TREFOR EL-NET A/S 

Kokbjerg 30  

6000 Kolding 

CVR-nr. 20 80 63 97 

AFGØRELSE | AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S’ 
REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERIN-
GER 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra TREFOR EL-NET A/S (her-

efter TREFOR) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af idriftsæt-

telse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2017 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 50, stk. 4, jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 

af 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 
Denne afgørelse vedrører TREFOR’s ansøgninger om en forhøjelse af reguleringspri-

sen, som følge af investeringer i to nye boligområder, Grønningen og Elkærholmpar-

ken. Grønningen blev idriftsat i 2012, hvor der blev gennemført en nyudstykning på 17 

nye parceller. Elkærholmparken blev idriftsat i 2014, hvor der blev gennemført en ny-

udstykning på 40 nye parceller. Det bemærkes at de to ansøgninger vurderes særskilt. 

 
 
AFGØRELSE  
 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at TREFOR El-Net A/S foretagne anlægsinve-

steringer i nyudstykningsprojekterne i Grønningen og Elkærholmparken idriftsat i hen-

holdsvis 2012 og 2014 ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016 § 15, jf. § 2, nr. 20, litra a.  

 
 
SAGSFREMSTILLING 
TREFOR har den 18. juni 2015 (jf. sagsnr.: 18/04636) og den 15. oktober 2015 (jf. 

sagsnr.: 18/04554) ansøgt om en forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, som 

følge af at virksomheden har investeret i nye forsyningsområder i henholdsvis 2012 og 

2014. Der søges om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgø-

relse 195/2016 § 15, jf. § 2, nr. 20, litra a. 
 
Nedenstående tabel opsummerer de oplysninger for anlægsinvesteringerne, som 

TREFOR har fremsendt i forbindelse med ansøgningerne. 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM INVESTERINGEN I 2012 OG 2014 

 2012 2014

Sagsnr.  18/04636 18/04554

Dato for idriftsættelse 01-04-2012 01-10-2014

Anlægssum (kr.) 253.242 359.823

Forventet stigning i levering af el (kWh) 51.000 160.000

--- IDRIFTSATTE ANLÆG --- 

Kabelskabe 4 11

Transformere (stk.) - 1

0,4 kV jordkabelforbindelse (km) 0,8 2,6

 
Det fremgår af ansøgningerne, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositi-

oner inden d. 8. oktober 2008. 

 

Angående Grønningen, har TREFOR i mail af den 26. juni 2015 oplyst, at udbygningen 

af boligområdet med de 17 boliger er et selvstændigt projekt, som er afsluttet, samt at 

der ikke forventes yderligere udbygninger i området.  

 

Angående Elkærholmparken, står der i Lokalplan 0643-11 (s. 5) at lokalplanen åbner 

mulighed for opførelse af 56 boliger. TREFOR har i mail af den 2. december 2015 

oplyst, at der er idriftsat 40 parceller, og at hele området hermed er fuldt udbygget. Det 

bemærkes i samme mail, at nogle af udstykningerne må være blevet større end anta-

get i den oprindelige lokalplan. 

 

Der har for begge projekter været samgravning med koncernforbundne selskaber. I 

mail af den 2. december 2015 har TREFOR oplyst, at der i forbindelse med Elkærho-

lmparken har været samgravning med bredbånd, antenneforening og gadebelysning, 

og at samgravning med koncernforbunden virksomhed er foregået på markedsmæssi-

ge vilkår. TREFOR har for begge ansøgninger fremsendt en instruktion, hvoraf det 

fremgår, at samgravningsomkostningerne fordeles ligeligt mellem de deltagende par-

ter, således at omkostningerne er ens for samme dybde. 

 
 
HØRING 
Forsyningstilsynet har den 7. august 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos TREFOR 

med høringsfrist senest den 21. august 2018. 

 

TREFOR har i mail af den 10. august 2018 oplyst, at de ikke har bemærkninger til 

sagen. 

 
 
RETSGRUNDLAG 
For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 

afgørelse henvises til bilag 1.  
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 
Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som 

følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen 2, nr. 20, litra a-e. 

 

TREFOR har oplyst, at virksomheden ikke har foretaget bindende økonomiske disposi-

tioner inden den 8. oktober 2008 i forbindelse med de ansøgte anlægsinvesteringer, 

og at anlægsinvesteringerne er foretaget og idriftsat i årene 2012 og 2014.   

 

Ansøgningerne behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, der trådte i 

kraft den 1. april 2016, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 35 stk. 1, da det følger af 

gældende bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 § 50, stk. 4, at forhold som 

vedrører indtægtsrammer før 2018 behandles efter bekendtgørelse nr. 195 af den 4. 

marts 2016. De to ansøgninger vurderes særskilt. 

 

TREFOR har for begge ansøgninger oplyst, at virksomheden har udbygget forsynings-

nettet som følge af udstykning af et nyt boligområde. TREFOR har i den forbindelse 

ansøgt om en forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 

15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra a, der er sålydende: 
 

§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 
virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer 
nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger 
til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af 
reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. 
 
[…] 
 
§ 2 

20) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 10, efter den 1. januar 2005, og 
som omfatter følgende: 
a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. inve-
steringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojek-
ter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 
Investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget store nye 

forbrugere eller produktionsenheder, der tilfører den nødvendige øgede kapacitet og 

ydeevne, vil således kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer og give an-

ledning til forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. § 15 i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen. 

 

Det bemærkes, at begrebet ”nyinvestering” i reguleringen indikerer, at ikke enhver 

investeringsomkostning, der afholdes til for eksempel forstærkning af nettet, har 

karakter af en nødvendig nyinvestering. Dette i overensstemmelse med formåls-

bestemmelsen i elforsyningslovens § 1, stk. 1, hvor det blandt andet fremgår, at 

loven skal sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet. 

 

GRØNNINGEN 

TREFOR har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af 

en nyudstykning på 17 parceller i Grønningen. Virksomheden har endvidere oplyst, at 

disse 17 målere udgør et selvstændigt, afsluttet projekt, samt at der ikke forventes 

yderligere udbygninger i området. 
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Investeringen på kr. 253.242 udgjorde 0,13 procent af virksomheden indtægtsramme i 

idriftsættelsesåret, og den forventede stigning i leveret mængde på 51.000 kWh ud-

gjorde 0,003 procent af virksomhedens samlede leverede forbrug i idriftsættelsesåret. 

 

I betragtning af, at der kun er 17 nye tilslutninger, at den konkrete investering udgør en 

andel på 0,13 procent af netvirksomhedens indtægtsramme, at området ikke er en del 

af et større nyudstykningsprojekt og at der ikke er tale om tilslutning af konkrete meget 

store nye forbrugere eller produktionsenheder, vurderer tilsynet, at der er tale om en 

mindre justering af virksomhedens distributionsnet. På den baggrund vurderer tilsynet, 

at en nyudstykning af denne størrelse må formodes at have været indeholdt ved ind-

tægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og at investeringen falder ind 

under netvirksomhedernes generelle forpligtelse til at vedligeholde, samt udbygge, 

forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, jf. elforsyningslovens § 20, 

stk. 1, nr. 1. 

 
Tilsynet finder derfor, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 19, litra a, og således ikke kan medføre en 

forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. 

 

ELKÆRHOLMPARKEN 

TREFOR har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af 

en nyudstykning i Elkærholmparken. Virksomheden har endvidere angivet, at der er 

idriftsat 40 målere i Elkærholmparken og at hele området hermed er udbygget. 

 

Investeringen på kr. 359.823 udgjorde 0,19 procent af virksomheden indtægtsramme i 

idriftsættelsesåret, og den forventede stigning i leveret mængde på 160.000 kWh ud-

gjorde 0,01 procent af virksomhedens samlede leverede forbrug i idriftsættelsesåret. 

 

I betragtning af, at der kun er 40 tilslutninger, at den konkrete investering udgør en 

andel på 0,19 procent af netvirksomhedens indtægtsramme, at området ikke er en del 

af et større nyudstykningsprojekt og at der ikke er tale om tilslutning af konkrete meget 

store nye forbrugere eller produktionsenheder, vurderer tilsynet, at der er tale om en 

mindre justering af virksomhedens distributionsnet. På den baggrund vurderer tilsynet, 

at en nyudstykning af denne størrelse må formodes at have været indeholdt ved ind-

tægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og at investeringen falder ind 

under netvirksomhedernes generelle forpligtelse til at vedligeholde, samt udbygge, 

forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, jf. elforsyningslovens § 20, 

stk. 1, nr. 1. 

 
Tilsynet finder derfor, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 19, litra a, og således ikke kan medføre en 

forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. 

 
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af TREFOR indsendte oplysninger er kor-

rekte. 

 



Side 5/5 

 Side 5/5 

 

Tilsynet gør opmærksom på, at i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018 

§ 50, stk. 5, skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af 

Forsyningstilsynet senest sammen med årsrapporten for 2017, for så vidt angår årene 

før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår 

året 2017. 

 

Til orientering skal der for fremtidige ansøgninger vedr. nødvendige nyinvesteringer, 

hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 

2008, fremsendes dokumentation for kassationsværdi. 

 

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved 

henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på 

post@forsyningstilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 
 
KLAGEVEJLEDNING 
Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: +45 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs 

mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling". 

 
 
BILAG 
Bilag 1: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bettina Aagaard Vester 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 15 

BEVE@forsyningstilsynet.dk 
 

 


