
 

 

 

TREFOR El-net A/S 

Kokbjerg 30  

6000 Kolding 

CVR-nr. 20 80 63 97 

AFGØRELSE | FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S’ REGULE-
RINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra TREFOR El-net A/S (heref-

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

telse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 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 forhøjelse af reguleringsprisen 

som følge af kabellægning af luftledninger i 2009, 2010 og 2015 samt som følge heraf 

opsætning af kabelskabe, udskiftning af netstationer og udskiftning af et 60 kV uden-

dørs felt. 

 
 
AFGØRELSE  
 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at TREFOR El-net A/S’ foretagne anlægsin-

vesteringer i kabellægning af luftledninger samt udskiftning og opsætning af tilknyttede 

anlæg idriftsat i 2009, 2010 og 2015 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra c og litra e.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje TREFOR El-net A/S’ regule-

ringspris i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1.  

 
Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1, hvortil der henvi-

ses, og i Tabel 2 og 3 nedenfor.  

 

Tilsynet bemærker, at omkostningerne til drift, afskrivning og forrentning af de nødven-

dige nyinvesteringer fra 2018 er reguleret af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 

2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. nærmere nedenfor. Der er derfor 

ikke grundlag for at fastsætte en forhøjelse af indtægtsrammen i resten af anlæggenes 

gennemsnitlige levetid efter bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, 

stk. 1, nr. 1, jf. § 15. 

 

  
13. august 2018  

Detail & Distribution 

18/04674 (2009), 

18/04683 (2010), 

18/04889 (2015) 
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SAGSFREMSTILLING 
TREFOR har den 4. december 2015 (jf. sagsnr.: 18/04674), den 11. december 2015 

(jf. sagsnr.: 18/04683) og den 26. maj 2016 (jf. sagsnr.: 18/04889) ansøgt om forhøjel-

se af virksomhedens indtægtsramme, som følge af, at virksomheden ifølge det af 

TREFOR oplyste af hensyn til forsyningssikkerheden har kabellagt luftledninger i hen-

holdsvis 2009, 2010 og 2015, samt opsat kabelskabe, udskiftet netstationer og udskif-

tet et 60 kV udendørs felt. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget af ansøger opsummeret.  

 

TABEL 1 | KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2009, 2010 OG 2015 
 

2009 2010 2015

Sagsnummer 18/04674 18/04683 18/04889

Vægtet dato for idriftsættelse 12-06 25-05 01-10

Anlægssum (kr.) 17.939.976 7.606.503 7.470.000

Demonteringsomkostninger (kr.) 2.620.530 904.800 1.193.300

Kassationsværdi (kr.) 286.563 801.783 93.259

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

50-60 kV jordkabelforbindelse (km) - - 4,2

50-60 kV felt, udendørs, luftisoleret - - 1

0,4 kV jordkabelforbindelse (km) 56,3 29,1 -

Kabelskabe (stk.) 480 195 -

10 kV jordkabelforbindelse (km) 23,5 - -

Netstationer (stk.) 23 - -

---DEMONTEREDE ANLÆG--- 

50-60 kV luftledning (km) - - 13,9

50-60 kV felt, udendørs, luftisoleret - - 1

0,4 kV luftledning (km) 55,0 29,0 -

10 kV luftledning (km) 23,2 - -

Netstationer (stk.) 22 - -

Kilde: Oplysningerne i ovenstående tabel opsummerer det af ansøger oplyste i forbindelse med an-
søgningen. Sagsnummeret refererer til Forsyningstilsynets journaliseringssystem. 

 
TREFOR har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før den 8. oktober 2008 for nogle af de ansøgte anlægsinvesteringer. 

 

I forbindelse med ansøgningerne har TREFOR oplyst, at investeringerne i tilknyttede 

anlæg, herunder kabelskabe, netstationer og udendørs 60 kV felt, har været tekniske 

nødvendige for anvendelsen af det nye net og udelukkende er foretaget som følge af 

kabellægning af luftledninger, og at der ikke er tale om udbygning af nettet. 

 
Der er med ansøgningerne fremsendt fakturaer for de angivne kassationsværdier på 

demonterede anlæg. 
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TREFOR har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget samgravning i forbindelse 

med kabellægning af luftledninger i 2009, 2010 eller 2015. 

 

TREFOR har i mail af den 6. marts 2017 oplyst, at virksomheden ikke kender fordelin-

gen af anlægsomkostninger og demonteringsomkostninger, men kun den faktiske 

anlægssum inklusiv demonteringsomkostninger. I en efterfølgende mail af den 24. 

marts 2017 har TREFOR oplyst, at fordelingen af anlægsomkostninger og demonte-

ringsomkostninger er beregnet ud fra et erfaringsbaseret skøn.  

 

SPECIFIKT VEDRØRENDE KABELLÆGNING I 2009 

Det fremgår af ansøgningen, at der er demonteret 22 og idriftsat 23 netstationer i 

2009. I mail af den 6. marts 2017 har TREFOR bekræftet, at de har genanvendt 23 

transformere i 2009, og at der ingen omkostninger har været forbundet hertil. 

 

SPECIFIKT VEDRØRENDE KABELLÆGNING AF 60 KV LUFTLEDNINGER I 2016 

Det fremgår af ansøgningen, at der som følge af kabellægningen er demonteret og 

udskiftet en 60 kV afbryder, da den eksisterende afbryder ikke ville være i stand til at 

fungere under den maksimale kapacitet, der ville kunne opstå i det nye kabel. Der har 

ikke været omkostninger til selve demonteringen af afbryderen, og denne har ligeledes 

ingen kassationsværdi.  

 
Derudover fremgår det, at der er idriftsat 4,2 km 60 kV jordkabel og demonteret 13,9 

km 60 kV luftledning. I mail af den 22. juli 2016 har TREFOR gjort opmærksom på, at 

forskellen mellem antal km demonteret luftledning og antal km idriftsat jordkabel skyl-

des, at udviklingen i området har gjort det muligt, at den bedste økonomiske og tekni-

ske løsning har været at udnytte de eksisterende 60 kV strækninger på en ny måde. 

Derfor har det været muligt kun at kabellægge 4,2 km jordkabel.  

 
 
HØRING 
Forsyningstilsynet har den 5. juli 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos TREFOR El-

net A/S med høringsfrist senest den 2. august 2018. 

 

Høringsfristen blev, efter anmodning fra TREFOR, forlænget til den 10. 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 2.  

 
 
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. 
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TREFOR har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger af hen-

syn til forsyningssikkerheden i årene 2009, 2010 og 2015. TREFOR har i den forbin-

delse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen 

§ 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra c. 

 

TREFOR har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk 

nødvendigt at opsætte kabelskabe i 2009 og 2010, at udskifte 22 netstationer i 2009 

og at udskifte ét 60 kV udendørs felt i 2015. TREFOR har som følge heraf ansøgt om 

forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 1, jf. § 2, 

nr. 20, litra e. 

 

Tilsynet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på baggrund af hensynet 

til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget af TRE-

FOR kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sen § 2, nr. 20, litra c.  

 

Endvidere vurderes det ud fra det af ansøger oplyste, at opstilling og demontering af 

tilknyttede anlæg er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra e, samt lovbemærkninger til Lov om 

ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning L386/2009 til § 70, stk. 3 

(nu stk. 4).  

 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående TREFOR’s reguleringspris, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsen, § 12, stk. 1, nr. 1,jf. § 15, stk. 1.  Efter reglerne om ny øko-

nomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elforsyningslov (lovbek. nr. 

114 af den 9. februar 2018) og den gældende indtægtsrammebekendtgørelse nr. 969 

af den 27. juni 2018, er reglerne om forhøjelse af indtægstrammen som følge af nød-

vendige nyinvesteringer ophævet. I stedet får netvirksomhederne efter en nærmere 

regulering dækket deres faktiske omkostninger til drift og vedligeholdelse ved effektiv 

drift, afskrivninger og forrentning af kapital til investeringer ved fastsættelse af de fem-

årige indtægtsrammer.  

I første reguleringsperiode, 2018-2022, tillægges forhøjelsen af indtægtsrammen til 

dækning af omkostninger til drift og afskrivninger efter de hidtidige regler om nødven-

dige nyinvesteringer til netvirksomhedens omkostningsramme, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen nr. 969 af 27. juni 2018 § 54, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 3. For så vidt 

angår forrentningen udgør en netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i første 

reguleringsperiode den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. 

december 2017. TREFOR får således fra 2023 dækket sine omkostninger til de om-

handlede nødvendige nyinvesteringer til drift og vedligeholdelse, afskrivning og for-

rentning efter reglerne om ny økonomisk regulering. 

På baggrund af oplysninger fra TREFOR og Forsyningstilsynets afgørelse om bereg-

ning af forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer1 be-

regnes forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinveste-

ringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af 

anlægget og forventede fremtidige indtægter, jf. tabel 2 nedenfor.  

 

                                                        
1
 http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-

model-for-noedvendige-nyinvesteringer/ 
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TABEL 2 | DRIFTSOMKOSTNINGER, AFSKRIVNINGER OG FORRENTNING 2009-2022 
År  2009 2010 2015 Total

2009  1.047.000 - - 1.047.000

2010  1.443.473 337.930 - 1.781.404

2011  1.407.566 449.093 - 1.856.659

2012  1.374.225 438.326 - 1.812.551

2013  1.342.398 428.252 - 1.770.650

2014  1.312.979 419.277 - 1.732.256

2015  1.283.484 410.268 199.908 1.893.660

2016  1.253.183 400.891 343.529 1.997.603

2017  1.221.489 390.877 337.070 1.949.436

2018  1.187.564 379.843 330.830 1.898.237

2019  1.153.495 368.743 324.587 1.846.825

2020  1.119.278 357.576 318.340 1.795.193

2021  1.084.908 346.338 312.089 1.743.335

2022  1.050.381 335.029 305.835 1.691.244

Note: Omkostningerne er opgjort i kr. og er endelig til og med 2017 og estimeret for 2018 og frem. 

Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynets løbende udmeldinger om regule-

ringspris. 

 
Nedenfor angives, hvor meget TREFOR’s reguleringspris forhøjes for at sikre mulig-

hed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinveste-

ringer, 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 nyinve-

steringen.  

 

TABEL 3 | TILLADTE STIGNINGER I TREFOR’S REGULERINGSPRIS 2009-2022 
 
År  2009 2010 2015 Total

2009  0,061 - - 0,061

2010  0,084 0,020 - 0,104

2011  0,085 0,027 - 0,112

2012  0,084 0,027 - 0,110

2013  0,083 0,026 - 0,109

2014  0,081 0,026 - 0,107

2015  0,080 0,025 0,012 0,118

2016  0,077 0,025 0,021 0,123

2017  0,078 0,025 0,021 0,124

2018  0,075 0,024 0,021 0,121
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2019  0,073 0,023 0,021 0,117

2020  0,071 0,023 0,020 0,114

2021  0,069 0,022 0,020 0,111

2022  0,067 0,021 0,019 0,107

Note: Reguleringsprisforhøjelsen er i øre/kWh og er endelig til og med 2017 og estimeret fra 2018 og 

frem. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Forsyningstilsynets løbende udmeldinger om 

indtægtsrammer. 

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

rekte. 

 

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 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: Regnearksmodeller: 

1.1 Økonomisk model 2009 

 1.2 Økonomisk model 2010 

 1.3 Økonomisk model 2015 
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Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Bettina Aagaard Vester 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 15 

BEVE@forsyningstilsynet.dk 
 

 


