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Afgørelse | Forhøjelse af Evonet A/S’ reguleringspris som følge 
af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Evonet A/S (herefter Evonet) 

om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nød-

vendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægts-

rammer for netvirksomheder (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. 

november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018) § 50, stk. 4, jf. § 15, i be-

kendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører Evonets ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som 

følge af tilslutning af et nyt boligområde, Lalandia, til forsyningsnettet i perioden 2007-

2009 og 2011-2012 foretaget af Syd Energi Net A/S. Syd Energi Net A/S har ændret 

navn til Evonet A/S pr. den 2. januar 2018.  

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Evonet A/S foretagne anlægsinve-

stering som følge af nyudstykning i området Lalandia idriftsat i 2007- 2008 (før den 8. 

oktober 2008) er en nødvendige nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. 

juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. december 

2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomhe-

der omfattet af elforsyningsloven § 2, stk. 1, nr. 13, litra c. 

 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Evonet A/S foretagne anlægsinve-

stering som følge af nyudstykning i området Lalandia idriftsat efter den 8. oktober 2008 

og 2009 samt 2011-2012 er en nødvendige nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 

den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægts-

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

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Evonet A/S’ reguleringspris i 

medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirk-

somheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 35, stk. 3, jf. bekendtgø-
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relse nr. 1520 af den 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven § 13, stk. 1, nr. 1 

og bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomhe-

der § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1-6, hvortil der henvi-

ses, og i tabel 2, 3 og 4 nedenfor.  

2. SAGSFREMSTILLING 

Evonet har den 16. december 2015 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens regule-

ringspris som følge af, at netvirksomheden over perioden 2007-2009 og 2011-2012 har 

foretaget 985 nye tilslutninger i et nyt boligområde i Lalandia.  

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Evonet opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM NYUDSTYKNINGEN I 2007-

2009 OG 2011-2012 

 

 2007 2008 før 2008 efter 2009 2011 2012    

Dato for idriftsættel-

se 

november maj 7-12 11-05 22-05 29-11    

Anlægssum (kr.) 1.031.924 4.373.406 2.198.671 1.601.652 1.597.468 2.081.489    

Forventet stigning i 

elforbrug (kWh) 

965.300 739.900 225.400 965.300 965.300 965.300    

  --- IDRIFTSATTE ANLÆG --- 

10 kV jordkabel 

(km) 

2,5 5,7 1,0 - 0,6 8,4     

10/0,4 kV transfor-

mere (stk.) 

- 2 3 - 1 -     

Netstationer (stk.) - - 2 - 1 -     

0,4 kV jordkabel 

(km) 

- 8,5 - 3,36 2,1 0,2     

Kabelskabe (stk.) - - 83 37 21 2     

Målere (stk.) 197 151 46 197 197 197     

 

Det fremgår af ansøgningen, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositio-

ner før den 8. oktober 2008 for anlæggene idriftsat efter den 8. oktober 2008. Det 

fremgår af ansøgningen, at visse delstrækninger fra 2008 er idriftsat inden den 8. ok-

tober 2008. Evonet har den 17. maj 2016 fremsendt to opdaterede økonomiske model-

ler for 2008; herunder en model for investeringer foretaget før den 8. oktober 2008 og 

en model for investeringer foretaget efter 8. oktober 2008. 

 

Evonet har fremsendt to lokalplaner med relevans for projektet, lokalplan OF 2.4.2 

(Egtved Kommune) og lokalplan 121 (Billund Kommune), som begge vedrører samme 

nye boligområde Lalandia. Lokalplanerne omfatter ca. 1.500 planlagte fremtidige til-

slutninger. 
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Det fremgår af ansøgningen, at der er idriftsat 985 målere til og med 2012. Evonet har 

yderligere i mail af den 7. november 2016 oplyst, at der er byggemodnet til i alt 1.050 

tilslutninger. 

 

Evonet har i ansøgningen oplyst, at netvirksomheden har estimeret den forventede 

stigning i leveret mængde som følge af nyudstykningen ved at anvende et estimat på 

4.900 kWh om året pr. idriftsat måler. 

 

Evonet har i mail af den 17. maj 2016 fremsendt ”Baggrundsnotat om håndtering af 

samgravning”. Evonet har heri oplyst, at samgravning er foretaget både med tredjepart 

og koncernforbundet selskab. Evonet har oplyst, at gravearbejdet er foretaget af en 

entreprenør og afregnet med separat faktura til hver ledningsejer. Endvidere er det 

oplyst, at omkostningerne til samgravning er fordelt ligeligt mellem de deltagende par-

ter, hvor særtillæg som følge af dybdetillæg og kabelhåndtering er faktureret separat til 

den pågældende ledningsejer.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 13. februar 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Evonet 

A/S med høringsfrist senest den 27. februar 2019. 

 

Evonet har i sit høringssvar af den 28. februar 2019 angivet, at de ingen bemærknin-

ger har til udkastet. 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 7. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Tilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som følge af 

afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 

den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i ind-

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

 

Evonet har oplyst, at netvirksomheden har foretaget en nyudstykning som følge af, 

tilslutning af et nyt forsyningsområde idriftsat i perioden 2007-2009 og 2011-2012. 

Evonet har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægts-

rammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra a. 

 

Anlægsinvesteringerne foretaget i 2007-2008 (før den 8. oktober 2008) behandles 

efter bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. december 2004 om indtægtsrammer for net-

virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 

den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægts-

rammebekendtgørelse § 35, stk. 3 og 8, da Evonet har oplyst, at netvirksomheden har 
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foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, og da an-

lægsinvesteringerne er idriftsat i perioden fra 2007-2008 (før 8. oktober 2008). 

 

Anlægsinvesteringerne idriftsat efter 8. oktober 2008 og til 2012 behandles efter ind-

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016, da det følger af gældende indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 § 50, stk. 4, at forhold som vedrører ind-

tægtsrammer før 2018 behandles efter bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016. 

 

Evonet har oplyst, jf. sagsfremstillingen, at nyudstykningen er foretaget som følge af 

lokalplan OF 2.4.2 og lokalplan 121, hvor området Lalandia udstykkes med 985 nye 

tilslutninger. 

 

Tilsynet lægger herved til grund, at nyudstykningen foretaget af Evonet i området La-

landia udgør en investering i et helt nyt forsyningsområde, jf. oplyste lokalplaner. Tilsy-

net vurderer således, at anlægsinvesteringen foretaget af Evonet som følge af nyud-

stykning i området Lalandia kan betragtes som et nyt anlæg efter indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 1520/2004 § 2, nr. 13, litra c og efter indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 2, nr. 20, litra a. 

 

Anlægsinvesteringerne foretaget af Evonet som følge af nyudstykning i området La-

landia på 12.884.610 kr. udgjorde 2,32 procent af netvirksomhedens indtægtsramme i 

2012. Den forventede stigning i leveret mængde på 4.826.500 kWh udgjorde 0,14 

procent af netvirksomhedens samlede leverede forbrug i 2006 (året før idriftsættelse af 

investeringen).  

 

Endvidere lægger Forsyningstilsynet vægt på netvirksomhedens oplysning om, at der i 

2007-2009 og 2011-2012 blev foretaget 985 tilslutninger, samt at der er afholdt om-

kostninger i form af byggemodning med henblik på i alt 1.050 tilslutninger i fremtiden. 

 

Tilsynet vurderer blandt andet på baggrund af ovenstående, at den samlede anlægsin-

vestering foretaget af Evonet som følge af nyudstykning i området Lalandia tilfører det 

samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne. Tilsynet har i sin samlede vur-

dering lagt særlig vægt på, at der er foretaget 985 tilslutninger ved udgangen af 2012.  

 

Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte graveomkostninger, jf. sagsfremstil-

lingen, lægger Forsyningstilsynet til grund, at omkostningerne til samgravning med 

koncernforbundet selskab og tredjepart er fordelt rimeligt og foregået på markeds-

mæssige vilkår, der opfylder Energitilsynets tilkendegivelse af den 26. april 2010 ”For-

deling af graveomkostninger ved samgravning”, pkt. 9-11.   

 

Forsyningstilsynet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på baggrund af 

ovenstående begrundelse, at nyudstykningen foretaget af Evonet i området Lalandia 

kan betragtes som en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse nr. 

1520/2004 § 2, nr. 13, litra c og indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a.  

 

Tilsynet forhøjer på baggrund af ovenstående Evonet A/S’ reguleringspris, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 1.  
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Efter reglerne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende el-

forsyningslov (lovbek. nr. 52 af den 17. januar 2019) og den gældende indtægtsram-

mebekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK.nr. 969/2018) med senere æn-

dringer er reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinve-

steringer ophævet fra den 1. januar 2018. Tilsynet bemærker, at der fremadrettet kan 

søges om forhøjelser efter bestemmelserne i BEK.nr. 969/2018 §§ 24-33.  

 

En forhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering vil kun give en årlig forhøjelse 

til og med første reguleringsperiode af den nye regulering (2018-2022), jf. BEK.nr. 

969/2018 § 6, stk. 5, og § 54, stk. 2, nr. 3. Da nødvendige nyinvesteringer pr. definition 

vil være idriftsat inden 2018, vil enhver nødvendig nyinvestering fra anden regulerings-

periode (2023-2027) indgå i indtægtsrammens beregningsgrundlag, som udgøres af 

perioden 2018-2022, hvorfor der ikke foretages en forhøjelse som følge af den nød-

vendige nyinvestering fra 2023 og frem.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at forhøjelser som følge af nødvendige nyinve-

steringer idriftsat før 2012 giver en forhøjelse af reguleringsprisen frem til og med 

2017. Der foretages ikke en forhøjelse af omkostningsrammen i første reguleringsperi-

ode (2018-2022) på baggrund af nødvendige nyinvesteringer idriftsat før 2012, da 

disse investeringer allerede indgår i beregningsgrundlaget for omkostningsrammen i 

første periode og dermed er indeholdt i omkostningsrammen. 

 

Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen 

til og med 2017 angivet i tabel 2 og 3. Den tilladte årlige stigning, jf. tabel 2 og 3, inde-

holder forhøjelser som følge af dækning af omkostninger til henholdsvis drift, afskriv-

ninger og forrentning, fratrukket de forventede nye indtægter. 

 

 

TABEL 2 | TILLADT STIGNING I INDTÆGTSRAMME I 2007- 2017 (KR.) 

 

År        

 2007 2008 (før) 2008 (efter)  2009 2011 2012 Total 

2007 -25.971 - - - - - -25.971 

2008 -64.822 280.053 71.478 - - - 286.709 

2009 -63.621 366.402 206.441 53.817 - - 563.039 

2010 -62.419 359.401 201.771 47.191 - - 545.944 

2011 -61.218 352.400 196.623 38.302 51.887 - 577.994 

2012 -60.016 345.398 191.740 31.395 42.301 67.571 618.389 

2013 -58.814 338.397 187.011 25.656 36.973 53.135 582.358 

2014 -57.613 331.396 182.531 21.774 33.343 49.992 561.423 

2015 -56.411 324.394 178.042 17.835 29.659 46.799 540.318 

2016 -55.210 317.393 173.470 13.273 25.407 43.076 517.409 

2017 -54.008 310.392 168.756 7.637 20.173 38.438 491.388 
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TABEL 3 | TILLADT STIGNING I REGULERINGSPRISEN I 2007-2017 (ØRE/KWH) 

 

År       

 2007 2008 (før) 2008 (efter) 

 

2009 2011 2012 Total 

2007 -0,001 - - - - - -0,001 

2008 -0,002 0,008 0,002 - - - 0,008 

2009 -0,002 0,011 0,006 0,002 - - 0,017 

2010 -0,002 0,011 0,006 0,001 - - 0,016 

2011 -0,002 0,011 0,006 0,001 0,002 - 0,018 

2012 -0,002 0,011 0,006 0,001 0,001 0,002 0,019 

2013 -0,002 0,011 0,006 0,001 0,001 0,002 0,019 

2014 -0,002 0,011 0,006 0,001 0,001 0,002 0,019 

2015 -0,002 0,010 0,006 0,001 0,001 0,002 0,018 

2016 -0,002 0,010 0,005 0,000 0,001 0,001 0,015 

2017 -0,002 0,009 0,005 0,000 0,001 0,001 0,014 

 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 4. Investeringer idriftsat før 2012 indgår i netvirksomhedens afskrivninger og 

driftsomkostninger i alle årene i basisperioden 2012-2014, der ligger til grund for be-

regning af netvirksomhedens omkostningsramme 2018-2022, og skal derfor ikke med-

tages som en justering af omkostningsrammen. 

 

TABEL 4 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Bilag 6       

Afskrivninger  68.454 68.454 68.454 68.454 68.454 

Driftsomkostninger  42..706 42.706 42.706 42.706 42.706 

Samlet justering af  

omkostningsramme som følge 

af nærværende afgørelse 

 111.160 111.160 111.160 

 

111.160 111.160 

Note: Driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 4, da disse først pristalskorrigeres i bereg-

ningsmodellen for indtægtsrammer. 

 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at kun forhøjelsen vedrørende driftsomkostnin-

ger og afskrivninger tillægges i omkostningsrammen under ny regulering, jf. BEK.nr. 

969/2018 § 54, stk. 2 og stk. 3. Bemærk, at § 54, stk. 2, nr. 5 er ændret med bekendt-

gørelse nr. 1366 af den 28. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om ind-
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tægtsrammer for netvirksomheder. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med en nød-

vendig nyinvestering vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i før-

ste reguleringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver 

opgjort den 31. december 2017, jf. BEK.nr. 969/2018 § 57, stk. 4. Således vil anlægs-

aktiverne idriftsat i forbindelse med den nødvendige nyinvestering forrentes med den 

historiske forrentningssats, jf. BEK.nr. 969/2018 § 39, stk. 1, da aktiverne indgår i det 

historiske forrentningsgrundlag.  

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Evonet A/S indsendte oplysninger er 

korrekte. 

 

Tilsynet er ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede 

prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markedsmæssige, jf. elfor-

syningslovens § 46. 

 

Tilsynet gør opmærksom på, at i henhold til BEK.nr. 969/2018 § 50, stk. 5, skal ansøg-

ninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af Forsyningstilsynet senest 

sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017. 

 

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. 

 

7. 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: nh@naevneneshus.dk 

 

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

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

8. BILAG 

Bilag 1: Regnearket ”Økonomisk model 2007” 

Bilag 2  Regnearket ”Økonomisk model 2008 før” 

Bilag 3  Regnearket ”Økonomisk model 2008 efter” 

Bilag 4 Regnearket ”Økonomisk model 2009” 

Bilag 5 Regnearket ”Økonomisk model 2011” 

Bilag 6 Regnearket ”Økonomisk model 2012” 

mailto:nh@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/


 
Side 8/8 

Bilag 7: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Katrine Abildgaard Strands 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5420 

kaas@forsyningstilsynet.dk 
 


